
 كاءدتدلموو

 عمو

 اوال

 اماما

20
03
01
65
 

 1 ليت تعا :ذ كالا نشل ©كددأ ! ار نتأ 3 5و 0 5 8 8 3 3 5 ل - 5 3 د 0 د 3 5 دل 8 ع



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 عل طزب :ءهواد أ عرعل ريبعدامم

 نيفنلاملع سا



 ضايرلا 1984824ه 14٠ 4 ةعبط (©.

 ردا |! كك 0
) 0 

 تدلإ كمان 3

 رئانأل ةطؤضحر شنلاو عمطلا هزرقع
 نسم ءزنج ىأ خاسنتسا زوجي ال
 ىأب هنازتخا وأ باتكلا اذه

 نم ىطخ نذإب الإ 'ةليسو
 ١١ ال99 ابا. ض د رشانلا

 ( 1١١8548519 ضايرلا )



 '؛ 2 4 دلاملع 5 |

 /مبار انس لبعروك

 ِم ا5/48١ا/ / ه 11

 نرمار اد
 ١ .ا/ 6.1 بص ضاييرلا



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ءعاللهإ

 هلوضفب ىنعجش ىذلا ىبرعلا بلاطلا ىلإ
 باتكلا اذه عضو ىلإ نسحألل هعلطتو هسامحو
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 مدع
 ةفاقثلاو نونفلل' ىنطولا سلجملا نع سفنلا ملعو ناسنإلا ىباتك روهظ رثإ تسسحأ

 . ىناسنإلا كولسلا اياضق مهفل مامتهإ نم ىبرعلا ئراقلا هيلويام ىدم تيوكلاب بادآلاو

 ىباتكل اقيمعتو ادادتما ربتعي ىذلا باتكلا اذه عضو ىلع كلذل ةجيتن تعجشت دقو

 ى ش . قباسلا

 كولسلا مكحت ىتلا ةفلتخملا طورشلاو سسألا حضوي نأ ىلاحلا باتكلا لواحيو

 نم سسألا هذه دحأ ىلع اهنم لك زكري باوبأ ةعبرأ لالخ نم كلذو هروطتو ىناسنإلا
 سفنلا ملعل ةيجهنملا ملاعملا ىلع لوألا بابلا ىف زكرن مث نمو . ةفلتخملا اهبناوج
 ىلع تأرط ىتلا ةيساسألا لحارملاو « هيف ةدئاسلا ةيرظنلا تارايتلاو ةيسيئرلا هتاعوضومو
 ةعيفرلا ةناكملا كلتب ىظحي ملعك هلالقتسا ىتح ىلوألا ةيفسلفلا هروذج نم اءدب هروطت
 . ةثيدحلا مولعلا ةرادص ىف هتلعج ىتلا

 سسألاو «ومنلاو جوضنلا لماوع راثآ ةساردب نامتهي نيلصف نم ىناثلا بابلا نوكتيو
 . ىرشبلا كولسلا نم بناوج مكحت ىتلا ةيوضعلا

 ىلع ةيئيبلاو ةيعامتجإلا لماوعلا ريثأت نازربي نيلصف ىلع هرودب ثلاثلا بابلا ىوتحيو
 . درفلا

 نضتي اذهلو ملعتلاو ةيفرعملا سسألاب متهت لوصف ةعبرأ ىلع لمتشيف عبارلا بابلا امأ
 . عادبإلاو ءاكذلاو « ىسحلا كاردإلا لماوعو ؛ كولسلا باستكإ سسأ نع الوصف بابلا اذه

 لوصف ةثالث لالخ نم ةيصخشلاو ةيجازملا سسألا زاربإ ىلإ فدهيف سماخلا بابلا امأ
 امأ . ةيصخشلاو ةيعامتجإلاو ةيوضعلا اهلاكشأبو عفاودلا ريثأت نع فشكلاب اهلوأ قلعتي
 فارحنا نم اهيلع أرطيامو ٠ نئاكلا ىلع اهراثآو تالاعفتالا ةسارد ىلع زكريف ىناثلا لصفلا

 لك هيف ىقتلت ىذلا ةيصخشلا عوضومب بابلا اذه نم ريخألا لصفلا قلعتيو . بارطضاو

 د ل



 ىرخالا هرصانعب هجوتتو ىصخشلا كولسلا هجوت ةديرف ةليصح ىف ةفلتخملا سسألا

 . ةنيابتملا

 تاذ نم سفنلا ملعو ناسنإلا هقباس قلطنأ امك قلطني باتكلا اذه نأ دجن اذكهو

 نم ريثكلل ةسارد اهتقيقح ىف ىه همهفو ىناسإلا كولسلا ةسارد نأ ىهو ةيسيئرلا ةمّلسملا

 ةزهجألاو ةيوضعلا فئاظولا ىف لثمتي طورشلا هذه ضعب . ةفلتخملا لماوعلاو طورشلا

 ءىجي طورشلا هذه نم رخآلا ضعبلاو . ءاقترإو جوضنو روطت نم اهيلع أرطيامو ةيبصعلا

 ةيعامتجإلا ةئيبلاو ناكملاو ةيقيزيفلا ةئيبلا ىأ ةطيحملا هتئيبو ىجراخلا ناسنإلا ملاع نم
 هذه نم ثلاثلا ضعبلا امأ . سانلا نيب تالعافتو ةيعامتجإ تاهبنم نم هنضتتام لكب

 ءاوس درفلا اهب رمي ىتلا ةيصخشلا تاربخلا نم ىتأيف ناسنإلا كولس مكحت ىتلا طورشلا

 . ىلقع - ىفرعم ساسأ تاذ مأ ىلاعفنأ - ىنادجو ساسأ تاذ تاربخ تناكأ

 لماكت نم اهل هوجرن ام ىلع سفنلا ملع سسأل هذه انتيؤر نوكت نأ لمأن ذإ نحنو
 انيعمو ةيؤرلا هذهل امئالم باتكلا اذه ةدام عمج ىف انبولسأ نوكي نأ اضيأ لمأت ٠ لومثو

 انتامازتلاب لالخإ نود اقوشمو اثيدح همدقنام نوكي نأ - مث نم - انيعار دقل . اهزاربإ ىلع
 ةمراصلا ةيعوضوملاب ذخأي ملع اهنيوكت ىف مهاس ىتلا عئاقولاو قئاقحلا ركذب ةيملعلا
 . ةداجلا ةيملعلا ةرظنلاو

 انعجر هتايساسأو سفنلا ملع تاعوضوم نع ةثيدح ةروص ميدقت ىلع فلؤملا نم اصرتسو

 لصف لكل اندرفأ دقف اذهلو . ةدح ىلع لصف لك ةباتك دنع ةثيدحلا عجارملا نم ددع ىلإ

 . ةدئافلا ضعب اهيف دجي ءىراقلا لعل هعجأرم

 طبارتتو ايقطنم لسلستت اهنأ ولو ةلقتسم ةدحو لصف لك نم لعجن نأ اضيأ انلواح دقو
 سيردتلا ىف انتربخ انل نيبت ىتلا ةمئاهلا تادارطتسإلا انبنجت اذهبو . لوصف نم اهريغ عم
 وأ ةيسردملا سفنلا ملع بتك ىلع فاكتعالا نم ءارقلل اريفنت لماوعلا رثكأ نم اهنأ ىعماجلا
 يو

 فيضتو تاعوضوملا دحأ مئالت ج عئاتت وأ تامولعم كانه نأ دجن انك امدنع اننأ ىلع
 ةعباتملا نع ءىراقلا هابتنا تيتشت ىلإ ىسيئرلا صنلا ىف اهرشح ىدؤي دق نكلو . هيلإ
 تامولعملا هذه دحأ ىلع زكرت لا ةحراشلا تاراطإلا ةقيرط ىلإ انأجل دقف صنلل ةيقطنملا
 اهفده ةحراش تاراطإ ابيرقت لصف لك ىف ءىراقلا دجيس اذهلو . لقتسم لكشب جن ؛اتنلا وأ
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 ضعب كلذ ىف امب ىسيئرلا عوضوملاب ةطبترملا ةماهلا جئاتنلا ىدحإ ىلع ءوضلا زيكرت
 ةيسيئر ةمهاسم اومهاس نمم ءاملعلا ريس ضعب وأ « ةيخيراتلا تامولعملا ضعب وأ ٠ براجتلا
 . نيعم عوضوم ةسأارد ىف

 فدهب ةديدش ةيانعب اهانرتخا ىتلا لاكشألاو روصلا نم ةعومجم اضيأ باتكلا نمضتيو
 . هيف تدرو ىذلا لصفلا نم ةماهلا ءازجألا ضعبل ةيسيئرلا ىناعملا ىلع ءوضلا ءاقلإ

 انتحيصنف ةقيمعو ةرسيتم ةلهس نوكت نأ اهل بجي امك باتكلا اذه ةءارق نوكت ىكلو

 ةحفصلا ىلإ ةرشابم كلذ دعب لقتني نأو ىليصفتلا سرهفلاو ىلوألا سرهفلاب ءىراقلا أدبي نأ
 ىطعت ىهو لصف لكب ةدراولا ةيسيئرلا نيوانعلا مهأل ضارعتسا اهيفف لصف لك نم ةيمامألا
 لصفلا ةياهن ىلإ ةيمامألا ةحفصلا نم ءىراقلا لقتني نأ حصننو . هيوتحي امع ةلماكتم ةحمل

 كلذ دعب لوصفلا نيب ءىراقلا لاقتنا نأ دكؤملا نمو . عوضوملل اكسامتم اصخلم أرقيل

 . سفنلا ملع سسأ ىف اديفم الاوجتو اعفان الاقتنأ نوكي نأ وجرنو الهس نوكيس

 ميهاربا راتسلا دبع : روتكد
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 سفنلا ملع ىف ةيجهنم اياضقو ةيملع سسا
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 عبارلا بابلا

 ملعتلاو ةيفرعملا سسألا

 0 . كولسلا باستكا سسأو ملعتلا : عباسلا لصفلا

 101 ملاعلا كاردإ : نماثلا لصفلا
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 110 ومو لا سا و نق ا عادبإلا : رشاعلا لصفلا

 سماخلا بابلا

 ةيصخشلاو ةيجازملا سسألا
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 0000 زد زةء ملاعلاو سفنلاو مسجلا لعافت : تالاعفنالا : رشع ىناثلا لصفلا

 اق ماو الم ودا وح داما قاما حان ونمتلا ةيناسنإلا ةيصخشلا : رشع ثلاثلا لصفلا
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 ملع ىف ةماعلا تايرظنلاو جهنملا ملاعم : ىناثلا لصفلا
 سفنلا

 د ا“
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 لوالا لصفلا

 ناسنإلاب ةفرعملل ىملعلا دعولا - سفنلا ملع

 ؟ سفنلا ملع نع فرعن اذام ( أ )

 . ءىطاخ اهبلغأو حيحص اهضعب سفنلا ملع نع ةعئاش تاداقتعإ -

 . سفنلا ملع يف عوضوملا ملاعم ( ب )
 . سفنلا ملعل عوضومك ناسنإلا -
 . هكولسو ناسنإلا -
 : نيفتلا ءاملع اهتنردي نانشألا كولش قم: ةضيارع تاعاطق“

 . ناسنإلل ةيسفنلا ةساردلا يف ةيملعلا ةرظنلا ملاعم ( ج )

 ؟ نافلتخي ىتمو ؟ نايقتلي نيأو ؟ امهام .. ةجرادلا ةيبعشلا ةرظنلاو ةيملعلا ةرظنلا -
 : جذامن يف ةجرددنا ةرظنلاو ةيملعلا ةرظنلا -

 . ناودعلاو ةركاذلل ىرخأو لايخلا ةعسو روصتلل تاكلم -
 ؟ نيوكتلا صقان لجر لعفلاب ىه لهو ةأرملا -
 ؟ نونج ةيرقبعلا له .. ىضرم ةرقابع -

 : طاقن يف ةجرادلا ةرظنلاو ةيملعلا ةرظنلا نيب قرفلا ( د )

 ؟ فرعث فيك وأ فرعن اذام -

 . ٌقبنتلا تانامض -

 . ميمعتلا طباوض -
 . ىضوفلاو ضقانتلا -
 . رخآ اضومغ ضومغلا رسفي امدنع -

 . تامدقملاو جئاتنلا قاستا -
 . عئاقولا مارتحا -

 : ةصالخلا ( ه)

 ع8
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 ؟ سفنلا ملع نع فرعن اذام ( أ )

 اثوحب نكل « ءىطاخ اهضعبو « حيحص اهضعب سفنلا ملع نع ةعئاش تاداقتعا كانه

 عجارم ةمئاق ىف ١؟ مقر عجرملا يف نودملا ثحبلا كلذ لاثم ) اكيرمأ يف اهضعب ىرجأ

 تبثت « ( ليلق دعب ىرنس امك ) ةيبرعلا ناطوألا دحأ يف اهضعب ىرجأو « ( لصفلا اذه
 لصوتلا يف هلبسو سفنلا ملع تاعوضوم نع سانلا تاداقتعإ يف أطخلا ةبسن نأ « فمألل

 ةلئسالا ىلإ - لاثملا ليبس ىلع - رظنا . اهيف باوصلا ةبسن نم ريثكب ربكأ قئاق

 ىلع ءىطاخ وأ حيحصب اهنم لاؤس لك ىلع بجأو يتآلا حراشلا راطإلا يف ةدوصرملا

 مولعلا نم عرفلا اذه نع لمحت ةئطاخلا وأ « ةبئاصلا ءارآلا نم مك ىرتل كداقتعا بسح

 + ةناننألا

 )1١( مقر حراش راطإ

 : أطخلا وأ باوصلاب ةيتآلا ةلئسألا نع بجأ

 نم سفنلا ملع يف اريثأت ىوقأ « نوطالفأ » و « طارقس » نأ دقتعأ هم أ

 « رثنكس دو « فولفاي 0

 معن

 . ةسارفلاو علاطلاب ٌؤبنتلل ةصاخ ةراهم سفنلا ءاملعل - ؟

 معن

 . ةيعيبطلاو ةيعامتجالا مولعلل هنم ةفسلفلل برقأ سفنلا ملع - ؟

 الا من

 تالا



 ( عبات ) ١ مقر حراش راطإ

 يف جهنملاو ةيعيبطلا مولعلا يف مدختسملا يملعلا جهنملا نيب هبشلل هجو ال - :

 00 وعقل ماع
 م |

 . « فولفاب » نم ملعتلا ةيرظن روطت يف ارثأ ربكأ ربتعي « ديورف دنمجيس » - ه
 ال 5

 معب

 سفنلا ءاملع رهشأ نم « دومحم يفطصم » و « روصنم نا نأ دقتعأ - ١

 1 برعل . برعلا

 طوغضلا تداز امهم هتاهاجتإو هتادقتعم نم ريغي نأ درفلا ىلع بعصلا نم - ١

 . هيلع ةيعامتجالا

 3 راع

 ضارمألاو نونجلاب ةباصإلل مهريغ نم ةضرع رثكأ ةرقابعلاو نوعدبملا -
 . ةيسفنلا

 أطخ حص
 ةدقعو بيدوأ ةدقعب ىمسي ام فاشتكإ يف لضفلا هل ىسفن بيبط رنيكس - 9

 ءاضشلا

 أطخ حص
 ةضماغ لماوع همكحت ( نيناجملا ) نينيلقعلا ىضرملا كولس نأ دكؤملا نم - ٠

 . اهكاردإ عيطتسن ال نيطايشلاو حاورألاك

 أطخ حص

 . ىسفنلا ليلحتلا ةيرظن نم اهلوصأ دمتست ةكرح ىكولسلا جالعلا - ١

 أطخ حص
 ةرثكو نزحلاو ةيهشلا نادقفب ابوحصم نوكي ىسفن ىضرمل حلطصم اييوفلا - ٠١

 . ةيندبلا ىواكشلا

 احا دلع
 سه ارا



 ( عبات ) ١ مقر حراش راطإ

 ةئيبلا هيلع رطيست رمأ انكولس نأ فاشتكا ىف لضفلا ديورفل ىزعي - ٠؟

 . ةئيبلا رييغتب هليدعت نكمي ىلاتلابو ةيجراخلا

 أطخ ىميص

 . نيرخآلاب ملألا عاقيإ بحل ةزيرغ دوجو هببس ةقرسلل سانلا ضعب ليم - 5

0 
 . ةيادبلا ذنم ىضرم دلون نحن .. ضرملا ملعتن ال نحن - 0

 انل نيبت دقف كلذ عمو . ةئطاخ اهعيمج قباسلا حراشلا راطإلا يف ةدوصرملا ةلئسألا نإ

 مولعلل امهادحإ نيتيلك يف ةيبرعلا دالبلا ىدحإ يف نييعماجلا بالطلا نم ةنيعل اهئاطعإ دعب
 سفنلا ملع نع ةئطاخلا تاداقتعالا ةبسن نأ ( ؛8 مهددع ) بادآلل ىرخألاو . ( 59 مهددع )
 : نأ ليلدب ةحيحصلا تاداقتعالا نم اراشتنا رثكأ

 ١ ” رتيكسو فولفاب نم سفنلا ملع ىلع اريثأت رثكأ طارقسو نوطالفأ نأ اورقأ .
 . نيطايشلاو حاورألا همكحت نييلقعلا يضرملا كولس نأ نودقتعي #

 ٠ * ةيمسجلا ىواكشلا ةرثكو نزحلاو ةيهشلا نادقفب زاتمي ضرم ايبوفلا .
 . يسفنلا ليلحتلا ةيرظن نم اهلوصأ دمتست ةكرح يكولسلا جالعلا نوري *# 5

 . ةيدرفلا تاهاجتإلاو تادقتعملا يف رثؤت ال ةيعامتجالا طوغضلا نأ نودقتعي # 0
 : ةينووأ ةدقع فشتك] ئدفت اييبط رتيكس :نأ نودقتعي 3

 . ةعئاشلا تافارحنإلا رسفت زئارغ دوجو يف نودقتعي #

 . علاطلاب ؤبنتلاو فكلا ةءارقب طبتري سفنلا ملع نأ # 4

 ةفسلفلا نع فلتخي ءىش سفنلا ملع نأ فرعي ليلق ددع الإ دجوي ال هنأ كلذ ينعمو
 سفنلا ملع يف ىربكلا ءامسألا نيب زييمتلا ثيح نم امأ . ىديورفلا ىسفنلا ليلحتلاو
 اضيأ لهجلا دادزيو . دادزي أطخلا نإف . اهنيب ةيرهوجلا تافالخلاو « ةيرظنلا اهتاهاجتاو

 . جيئاتنلا نم ىرت امك سفنلا ملعب ةطبترملا ةيملعلا ميهافملاو ةيسيئرلا قئاقحلا ضعبب

 دمة



فورظ نأ كش ال نيذلا ةعماجلا بالط عم لاحلا وه اذه ناك اذإو
 مهريغ نم لضفأ مه

 الو . مهريغ نيب كش نود اءوس رثكأ نوكتس جئاتنلا نإف « ةفرعملاو عالطالا ثيح نم

 ملع يف ةمدقتملا لودلل ةبسنلاب انرخأت ىلع ةمالع اهنأ ىلع جئاتنلا هده ذخؤت نأ بجي

 ءاطخألا ةفرعمل ةساردب تايكيرمألا تاثحابلا ىدحإ تماق دقق . ةدحتملا تايالولاك سفنلا

 نأ اهل نيبتف ( 115 ددع ) ةعماجلا ىف يلوألا تاونسلا بالط نيب سفنلا ملع نع ةعئاشلا

 . الاؤس 5٠ نيب نم الاؤس ؟؟ نع هئطاخ تاباجإ اوباجأ مهنم 50 نم رثكأ

 تاروصتلا يف ءاطخأ كانه نأ ىلع انلدت اهنإف . اهلمجم يف جئاتنلا هذه انذخأ اذإو

 يف هجهانم سمي اهضعبو « هثحب قاطنو هتاعوضوم سمي اهضعب سفنلا ملع نع ةفلتخملا

 ودبيف أطخلا اذه رداصم نع امأ . ةيساسألا هتايرظن سمي ثلاثلا ضعبلاو « ريكفتلاو ةساردلا

 وأ . ةيبرعلا دالبلا يف لاحلا وه امك اهرشن رداصمو ةيسفنلا ةفاقثلاب لهجلل عجري اهضعب نأ

 - وه امك سفنلا ملع قئاقح ضعب هيوشت ىلع دعاسي رشنلاو مالعألا ةزهجأ هرشنت ام نأ

 . ةيبروألا لودلا يف لاحلا - ودبي اميف

 عجرم ) « رتسيل » لوقي اميف فاشتكا دعب هلمع ناسنإلا عيطتسي ءىش لضفأ نإف نألاو
 فرعتلل انم ةلواحمل اديسجت اذه انباتك يتأي اذهلو . أطخلا نع عوجرلاب ةرهاجملا وه ٠(

 . نهارلا تقولا يف ءاملعلا اهسردي امك ةيسيئرلا هقئاقحو سفنلا ملعب

 سفنلا ملعل اعوضوم هتفصب ناسنإلا موهفم ( ب )
 انعمأ نإ اننكلو . سفنلا ملعب فيرعتلل اديج الخدم ةلهو لوأل ناسنإلا موهفم ودبي دق

 فيرعتلا يف ةيقطنملا سسألا هيلع قبطنت ال فيرعتلا اذه نأ دجن دقف - اليلق رظنلا

 . عنام ريغ هنكلو عماج فيرعت وهف . يملعلا ثحبلا راصنأو ةقطانملا اهفرعي امك يملعلا

 . رشابم ريغ لكشب وأ ةرشابم ءاوس قالطإلا ىلع مولعلا لك عوضوم وه ةقيقحلا يف ناسنإلاف
 روطت سردي الأ : ناسنإلا وه هملع عوضوم نأب كباجأل ءايحألا يف ًاملاع تلأس تنأ نإف

 كباجأل ءاضعألا فئاظو ىف املاع وأ ابيبط تلأس ولو ؟ ناسنإلا اهيف امب ةيحلا تانئاكلا

 اهماظتناو اهئانبو « ةفلتخملا ءاضعألا فئاظو سردي الأ : اضيأ ناسنإلا وه هعوضوم نأب
 يجولوبورثنإ ملاع بيجي دقو . ؟ ضرملاو ةحصلا ىف ناسنإلا ىدل رهظت امك اهتاقالعو
 مأ ةيداه ةئيب تناك ءاوس اهل هفيكتو « ةئيبلا يف ناسنإلا عقوم سردي الأ : ةباجإلا سفن
 ءاملع ىتح وأ ايفارغجلا ءاملعو ٠ نويداصتقالاو ٠ نوخرؤملاو « عامتجالا ءاملعو ؟ ةيعامتجإ

 سلع



 - مهعيمجو .٠ هتئيب وأ ناسنإلا نم اءزج نوسردي ةياهنلا يف مهعيمج .. ءايزيفلاو ءايميكلا

 وأ ةيعامتجإلا وأ ةيعيبطلا ) هتكيب ىلع ناسنإلا ةرطيس ةرايز ىلإ نوفدهي - رمألا ةياهن يف
 , ةعيجو ةسقل لع ©( ةيداعلا

 نأ راكتإ ىلإ جاتحنال نحتف . ىفنلاب ةباجإلا ىلإ ردابن ؟ فيرعتلا اذه ضفرن لهف نذإ

 « ةيعامتجالاو ةيعيبطلا مولعلا نم هريغل اعوضوم وه امك سفنلا ملعل اعوضوم ناسنإلا نوكي

 ىذلا ناسنإلا نم بناجلا اذه حيضوت ىلإ جاتحن . ديدحتلاو ةقدلا نم ديزم ىلإ جاتحن امنإ
 ددحت نأ ( ىجولويسفلا ) ءاضعألا فئاظو مولع تعاطتسا امكف . ملعلا اذه عوضوم لكشي

 امكو « ةيحلا تانئاكلا يف ءاضعألا فئاظو يهو ناسنإلا ىف اهمامتهإ ريثت ةيواز اهسفنل

 يهو ناسنإلا ىلع اهنم لطي ةيواز هسفنل ددحي نأ ( يجولويبلا ) ةايحلا ملع عاطتسا

 متهي ةيواز هسفنل ددحي نأ ( يجولوبورثتألا ) ةراضحلا ملع عاطتسا امكو , ىوضعلا روطتلا

 عامتجإلا ملاع عاطتسإ امكو « ةيراضحلاو ةيداملا هتئيبب ناسنإلا لعافت : يهو ناسنإلاب اهيف
 . ةيعامتجالا رصهاوظلا : مامتهالا نم رخآ اقاطن هسفنل ددحي نأ ( يجولويسوسلا )

 سفنلا ملاع عاطتسا كلذك .ناسنإلا ىلع اهراثآو ةفلتخملا ةيعامتجإلا تاسسؤملاو

 ىلع هنم لطي اقيقد اددحم اعقومو تويبلا كلت نيب اتيب هسفنل ميقي نأ ( يجولكيسلا )
 . هناسنإ

 سفنلا ملع يف ةداجلا بتكلا ضعب ىلع عالطإلا ةصرف هل - حتت وأ - تحيتأ نمو

 وأ ءركفي وأ « ناسنإلا ملعتي فيك : ملعلا اذهب نومتهملا اهل ضرعي تاعوضوم ىريسف
 وأ ٠ عدبي وأ ؟ ءاكذب ركفي امدنع ناسنإلا ىلع أرطت يتلا تاريغتلا يهامو « هتئيب كردي

 امو ؟ سمحتيو ؟ عفدنيو ؟ طشنيو ؟ لعفني ىتمو ؟ يسفن وأ ىلقع ضرمل ةسيرف عقي

 وأ راقع ريثأت تحت وه وأ « هدرفمب لمعيو ؟ ةعامج عم لعافتي امدنع هيلع أرطي ىذلا
 . خلا ... ؟ ردخم

 ىنعت ىرن اميف يهو سفنلا ءاملع اهب متهي يتلا تاعوضوملا عون بلاغلا يف وه اذه

 وأ « ةرشابم اهتظحالم نكمي يتلاو « درفلا ىلع ثدحت يتلا تاريغتلاو طاشنلا يحاون ةفاكب

 كولسلا وه سفنلا ملاع عوضوم نإف « ىرخأ ةرابعب . اهجئاتن ةظحالمب ةرشابم ريغ
 . ( ىناسنإلا كولسلل لضفأ مهف ىلع دعاست هتسارد تناك نإ ىناويحلا وأ ) '' ىناسنإلا

 (*) طابصتقم طعطصتلاو# .
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 '' تاباجتسإ نم درفلا نع ردصيام لك ىلإ ةراشإلل انه همدختسن موهفم كولسلاو

 لخادلا نمو «٠ ةئيبلا نم ىأ » جراخلا نم هيلع رثؤت يتلا ( تاريغتلا وأ ) "” تاهبنملل
 ثدحي دق تاباجتسإلا هذه . ( الثم عوجلا ةلاح يف ثدحت يتلا ةيوضعلا تاريغتلا ك

 وأ « جيهتلاو بضغلاو لاعفنإلا ةلاح يف ثدحي امك ىكرح ىرهاظ ىوتسم : اهضعب
 . خلإ ... ةيضايرلا نيرامتلاو ةباتكلاو بعللا ءانثأ ةفلتخملا ةيكرحلا تاطاشنلا ةسرامم

 ىلع لدتسي امنإو اهتظحالم انايحأ نكميال ةيلخاد تاريغت لكش ىلع ثدحي اهضعبو
 ضعبلاو .. عادبإلا» ليختلاو ريكفتلاو « مهفلو ,ركذتلاك .. ىرخأ رهاظم نم اهدوجو
 وأ بانجنإ وأ ضقر . لوبق وأ روفت ةيعامتجإ تالعافت لكش ذخأي تاباجتسالا نم ثلاثلا
 يفو اهرداصم يف ةعونتم ةيناسنإلا تاباجتسإلا نوكت أذكهو . عوضخ وأ ةرطيس « ةوادع
 . ةعامجلاو درفلا ىلع اهراثآ

 ىلع فقوتي تاعاطفلا هذه ددع كولسلا نم ربكأ تاعاطق يف تاباجتسالا ميظنتو
 ىدحإل هتباتك دنع كاذ وأ ملاعلا اذه اهذختي يتلا ةيسيئرلا تاعوضوملا ىأ :كتينصتلا دما
 . سفنلا ملع ىف ةصصختملا بتكلا

 : سفنلا عاملع اهسردي ةيسيف شر تاعوضوم

 رخآ بولسأ كانه نكلو . سفنلا ملع تاعوضومل دحاو فينصت ىلع ماع قافتا دجوي ال
 اهل قرطتي يتلا ثوحبلا تاعوضومل عوجرلاب كلذو تاعوضوملا كلت فينصتل هيلإ ءيجتلأس
 تاصخلملا ةلجم اهنع ربعت امك يلاحلا تقولا يف مهتامامتهاو سفنلا ءاملع
 . (7 عجرم ) "”'ةيجولكيسلا

 يهو قالطإلا ىلع سفنلا ملعل ةيملاع ةيعمج ربكأ اهردصت ذإ . ملاعلا يف سفنلا ءاملعل يمسرلا ىأرلا ةباثمب ربتعت يهف رابتعا نم رثكأ اهل ةيجولكيسلا تاصخلملا ةلجمو
 فيضتلا نأ دجن اذهل . ملاعلا دالب فلتخم يف رشنت يتلا هتالاقمو هبتكو سفنلا مع ثوحب ةيبلاغل ةيرهش تاصيخلت ضرع ىلع ةلجملا هذه ةفيظو موقتو . ةيكيرمألا سفنلا ملع ةيعمج

 هي رام ماد اطختك
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 ةيسيئرلا هتاعوضومو ملعلا اذه تالاجمل ةحضاو ةروص ىطعي ةلجملا هذه هعبتت ىذلا

 ةيعرفلا تامامتهإلل جذامن عم تاعوضوملا كلتل اضرع ( ؟) مقر حراشلا راطإلا حضويو )

 . ( اهنم لك لخاد يف

 نم نإف ( ؟ ) حراشلا راطإلا اهنع فشكي يتلا ةرشعلا تاعوضوملا رصتخن نأ انئش اذإو

 امه تاعوضوملا نم نيتريبك نيتئف ىلإ اهراصتخا نكمملا

 . ةيميداكألا وأ ةيساسألا تاعوضوملا -

 00 تاقالعلا وأ تلال ل ةفلتخملا عاونألا لالخ نم 0 امك 5000 1

 : يه ةيسيئر نيدايم ةسمخ ىلإ لصن نأ روصتلا اذه ىلع ءانب نكميو

 عضخي امك كولسلا نيناوق غوصي ىذلا وهو : ىبيرجتلا وأ ماعلا سفنلا ملع - ١

 . ةيقيزيفلا ةيجراخلا ةئيبلا نم ةرداصلا تاهبنملا ةعومجمب رثأتيو

 ىذلا وهو :ومنلا سفنلا ملع مساب انايحأ فرعيام وأ : ىئاقترالا سفنلا ملع - ؟

 لحارم يف ومنلاو «٠ ىوضعلا جوضنلاب ةقلعتملا لماوعلاب رثأتي امك كولسلا ةساردب متهي

 .٠ ةخوخيشو بابشو دشر ىلإ ةقهارم ىلإ ةلوفط نم ةفلتخملا ةايحلا باقحأ ربع ةفلتخم

 ةيوضعلا تاهبنملاب رثأتي امك كولسلا ةساردب متهيو: يجولويسفلا سفنلا ملع -

 « ىبصعلا زاهجلا طاشن وأ 0 ددغلا ثأو ازارفإ ريثأتك كلذو .٠ اهنيب تاقالعلاو ٠ درفلل ةيلخادلا

 . ةفلتخملا هتاطاشنو خملا زكارم وأ

 . درفلا 1 ةيداخعلا ا فقاوملاو

 كولسلل ةيسيئرلا نيناوقلا ةغايصل همامتهإ ىلوي عرف وهو : ةيصحتلا بكل ءاعتم

 يف مهبيلاسأو « ةيجازملا مهتادادعتسإو دارفألل ةصاخلا عفاودلاو .٠ ةيصخشلا تامسلاب رثأتي امك

 . ريكفتلاو ةفرعملا

 هل لت



 ( ؟) مقر حراش راطإ

 نم سفنلا ملع يف ةيسيئرلا تاعوضوملا ملاعم
 تاصخلملا » ةلجم تايوتحم صحف لالخ

 ( 7) « ةيجولكيسلا

 زاهجلا ةيجولوكيس : هتاعوضوم نمو : ىجولويسفلا سفنلا ملع ١-

 ىئابرهكلا هيبنتلا ٠ تانومرهلاو ددغلا راثآ ٠ كولسلا ىلع ريقاقعلا راثآ ٠ ىبصعلا

 . حملل ىئايميكلاو
 - تالاعفتإلا - عفاودلا - ساوحلا - كاردإلا : ىبيرجتنلا سفنلا ملع - ؟

 . ريكفتلا - ةركاذلا - ىكرحلا رذآتلا - ملعتلا - هابتنإلا
 تاربخلا - ناويحلاو ناسنإلا كولس نيب ةنراقملا : ىناويحلا سفنلا ملع - "

 كولسلا - يعامتجإلا كولسلا - طيسبلا ملعتلا - عفاودلا - زئارغلا - ةركبملا

 ::دتجلا
 - دشرلا - ةقهارملا - ةلوفطلا : هتاعوضوم نمو « ىئاقترالا سفنلا ملع - ؛

 . نيدلاولاب تاقالعلا - تاردقلا - ملعتلاو جوضنلا - ةخوخيشلا

 - كولسلا ىلع ةيعامتجإلاو ةيراضحلا راثألا : ىعامتجإلا سفنلا ملع -ه

 - ماعلا ىأرلاو تاهاجتإلا - لاصتإلاو ةغللا - ىسنجلا كولسلا - ىلعافتلا كولسلا

 . ةئشنتلا بيلاسأ - ىعامتجالا رودلا - ةيعامتجالا تاراهملا - ةيعامتجالا ريياعملا

 جالعلا - يسفنلا جالعلا : هتاعوضوم نمو : ىكينيلكألا سفنلا ملع -5

 ةحصلا - ةغللا تابارطضإ - يلقعلا فلختلا - هيجوتلا - صيخشتلا - يعمجلا

 . خلإ .. ةيسفنلا

 - سايقلا - سيردتلا قرط - سرادلا قفاوتلا : ىوبرتلا سفنلا ملع - 0

 .. ةيندبلا ةيبرتلا - ةصاخلا ةيبرتلا - ىسردملا داشرإلاو هيجوتلا - ملعتلا

 ليلحتو - رايتخإلاو ينهملا هيجوتلا : يعانصلاو ىبرحلا سفنلا ملع - +
 . ةيرشبلا ةسدنهلا - تاباصإلاو ثداوحلا - لمعلا

 . ةيصخشلا تامم - ةصخشلا , سايق - عادبإلا - ءاكذلا : ةيصخشلا - 9

 ٠ - براجتلا ميصت - ءاصحإلاو ةيضايرلا قرطلا : ثحبلا نفو جهانملا -

 خلإ ةزهجألا - سيياقملاو تارابتخالا - ةجمربلاو ينورتكلالا بساحلا مادختسإ .
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 نيناوق اهيف رمثتست يتلا ةيقيبطتلا نيدايملا ةعومجم نضتتف : ةيناثلا ةفئاطلا امأ
 ةفئاطلل يمتنت يتلا عورفلا يف ءاملعلا ثوحب لالخ نم انل مكارتتىتلا ةيساسآلا ملعلا
 : يه ةيقيبطت نيدايم ةعبرأ مهأ نأ الإ قيبطتلل ةددعتم نيدايم عقاولا يف كانهو . يلوألا

 سفنلا ملع تاقيبطتل همامتها يلوي ىذلا وهو : يكينلكالا سفنلا ملع ١-

 . اجالعو اصيخشت كولسلا تابارطضا لاجم يف يميداكألا

 يف ةيساسألا نيناوقلا قيبطتل همامتها ىلوي ىذلا وهو : ىوبرتلا سفنلا ملع - ؟
 تحت ديجلا ىساردلا ليصحتلا ىلع ةدعاسملا طورشلاو « ةيميلعتلاو ةيوبرتلا ةءافكلا لاجم
 . ةيسفنلاو ةيلقعلا ةحصلا نم ةنكمم طورش لضفأ

 ؛ ةيلاتقلا ةءافكلاب ةصاخلا ةيسفنلا تاقيبطتلاب قلعتيو : يبرحلا سفنلا ملع - »

 دئاع لضفأب مهنم لوصولل دنجلا كولسب قلعتيام لك ىأ اهطامنأو ةدايقلاو ٠ ةيونعملا حورلاو
 . ةضورفملا ةيجراخلا فقاوملاو ةصاخلا مهتاردق اهضرفت يتلا ةفلتخملا طورشلا لظ يف

 نيدايم يف سفنلا ملع نيناوق قيبطتب متهي : ىرادإلاو يعانصلا سفنلا ملع - ؛
 ' جاتنإلاو ةعانصلا ةرادإو جاتنإلاو ةعانصلا

 . نيدايملا لك نيب كرتشملا مساقلا لثمت تاعوضوملا هذهف : ثحبلا نفو جهانملا امأ

 هصيصختم بلطتي دق ناديم لك نأ حيحص . اهبيلاسأو ةساردلا جهانمب اساسأ قلعتت يهو

 وهو نيدايملا هذه لك نيب اكرتشم ابناج كانه نأ الإ ٠ يملعلا ثحبلاو جهانملا ءاملع نم

 . يملعلا جهنملا مادختساو « ةيملعلا ةساردلا

 : سفنلا ملع يف ةيملعلا ةرظنلا ( ج )

 نع ةملك نم انل دب ال كولسلا وه امو « سفنلا ملع عوضوم وه ام انفرع دقو نآلا
 ملع لاصفنا دعبو - نآلا فورعملا نمو . ثحبلاو ةساردلا بولسأ ىأ « يجهنملا بناجلا

 ىلع نوقفتي مهنإف مهمامتها نيدايم تفلتخا امهم سفنلا ءاملع نأ - ةفسلفلا نع سفنلا

 مهترظن يفو ليصافتلا ضعب يف عبطلاب نوفلتخي دق . مهتساردل ابولسأ ىملعلا جهنملا ذاختإ
 هترظن نأب فصوي نأ ضفري ايسفن املاع وأ اثحاب دجت نل كنأ الإ يملعلا جهنملل ةيفسلفلا
 . ةيملعلا ةرظنلا هبلطتت امب مزتلت مل هراكفأ نأ وأ ٠ يملعلا ريكفتلل عضخت

 - مه



 ؟ ةيملعلا ةرظنلا يه امف

 رظنا ) يملعلا جهنملا اهليصحت يف مدختسن ةفرعم ىأ ماع لكشب ةيملعلا ةرظنلاب دصقي

 ضراعت ينعملا اذهب ةيملعلا ةرظنلاو . ( ىملعلا جهنملا ىنعم نع ديزمل ىناثلا لصفلا
 نيب قرفلا كل حضتي ىكلو . جرادلا ىبعشلا ريكفتلا وأ ةجرادلا ةرظنلاب ىمسي ام

 يناسنإلا كولسلاب ةصاخ تاعوضومل ةلثمألا نم ددعل هجتنس « ةجرادلاو ةيملعلا : نيترظنلا

 . ةيملعلا ةرظنلل كلذ دعب تعضخ مث ةجرادلا ةيبعشلا راكفألا ضعبل ةضرع تناك

 : ةجرادلا ةرظنلاو ةيملعلا ةرظنلا

 مهف نكمي هنأب داقتعالا ىأ ةسارفلا نع ةميدقلا ةركفلا كلت جرادلا ريكفتلا ةلثمأ نم
 وأ « نذألاو , همجمجلا لكشك ةيجراخلا هممج ءاضعأ ءانب لالخ نم اهب ؤبنتلاو ةيصخشلا
 . مجحلا ةريبك فك وذ الثم ميركلا صخشلا نأ لاقيف . خلإ .. نينيعلا لكشو ء فكلا مجح
 ىلإ ةدتمملا ةضيرعلا ةهبجلا نأو ؛ دعب اميف امرجم امهبحاص نوكي نيتريبكلا نينذألا نأو
 ىلع ةمالع نوكت فلخ ىلإ دتمت ةمدنع سأرلا نأو « لايخلا ةعس ىلع ةمالع نوكت مامألا
 . خلإ .. ةركاذلا ةوق

 ةنسالفلا ضعب اهل جور امك « نيينانويلا ةفسالفلا دنع راكفألا هذه ضعب تعاش دقو
 ملاعلا رهظ امدنع رشع عساتلا نرقلا لئاوأ ىلإ ريثأتلا اذه دتماو . كلذ دعب برعلا باتتكلاو
 . " ىجولونيرفلا وأ تاكلملا ملعب ىمسي اه ىلإ اعدو ( ١؟ ) عجرم ©68لا « لاج ه يناملالا
 ريبك ددع نم نوكتي لقعلا نأ ىأرف ايملع الكش راكفألا هذه بسكي نأ « لاج » دارأ دقل
 ةئيعم ةقطنم يف خملا يف اهعقوم ديدحت نكمي ةفيظو لك نأو , فئاظولا وأ تاكلملا نم
 خملا قطانم ىلع عزوتت ةيلقع ةكلم ٠١ نم برقي ام دوجو ىلإ « لاج » راشأ دقو . هنم
 . ليختلا ةكلم كلذكو ( ةهبجلا ىأ ) خملا ةمدقم يف عقت ةركاذلا ةكلمف . ةفلتخملا هناكرأو
 . خملا نم ةقيقدلا فيفالتلا يف عقت تاكلم اهلف ةيرعشلا ةبهوملاو « ةاكاحملاو ٠ ناودعلا امأ
 ومن نأ اذه نع الضف ىريو . ةثوروم اهنأ ىري « لاج » نإف تاكلملا هذه ساسأ نع امأ 1
 ىعدي « لاج » ناك اذهلو . ةيجراخلا ةمجمجلا يف تاؤتن كرتت تاكلملا هذه نم ةكلم ىأ
 ةيجراخلا تاءوتنلا ددع ءاصحإ لالخ نم صخشلا ىدل ةي وقلا تاكلملا ةفرعم هناكمإب نأ
 ل ا ( ١؟ ) عجرم . ديلاب قيقدتلاو سمللا قيرطب ةمجمجلل
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 ةيصخشلا مهفل ةلواحمك ىرشبلا ريكفتلا ىلع ارطيسم لظ ىذلا جرادلا روصتلا وه اذه
 يف أطخلا فاشتكا يلاتلابو ةيملعلا ةساردلل عوضوملا اذه عاضخإ نكمي نأ لبق « ةيناسنإلا

 .٠ ةجحرادلا تاروصتلا هذه لثم

 نم ةيخيراتلا لحارملا ضعب تداس يتلا ءارالا اضيأ ةجرادلا تاروصتلا ةلثمأ نمو

 تلاز امو - دقتعي ناك دقل ( ؛عجرم ) لجرلاو ةأرملا نيب قورفلا نع ةيرثبلا ةفرعملا
 ايعون افالتخا فلتخي نئاك ةأرملا نأ - نآلا ىتح ىبعشلا لايخلا دوست تادقتعملا هذه ضعب

 ارسو ازغل ربتعت اهراكفأو , اعانطصا رثكأو . هنم اضومغ رثكأ اهجازمف . لجرلا نع اعساشو
 . مهفلا نع ايصعتسم

 ةبيرغلا تاروصتلا هذه خف يف اوعقو دق « نيركفملاو ةفسالفلا نم اريثك نأ بيرغلاو
 الكش هتايرظن بسكي نأ لواح مهضعب نأ لب . تايرظنلا نم اريثك اوغاصو 0

 جرادلا ريكفتلا نم لكشلا اذهو . ةثارولا ملعو ةيجولويبلا ميهافملا ضعب لالخ نم . ايملع
 يملعلا لكشلا ببسب رييغتلل ةمواقم اهرثكأ نمو ؛ قالطإلا ىلع ريكفتلا لاكشأ رطخأ نم
 : ةيسنجلا قورفلا ليلعت يف ةلثمأ نمو . هتاروصت هب غوصي ىذلا للضملا

 نأ نم ( ؛ عجرم ) 5068687 « رسنبس تربره » فوسليفلا اهل اعد يتلا ةركفلا ( أ )

 غولبلا دنع أرطي ىذلا ريغتلا نكلو « اهباشتم ايناممج انيوكت ثري امهيلك لجرلاو ةأرملا
 ةأرملاف اذه ىلعو . اهروطت يف اركبم افوقو هعم بلجي يئثألا يف يلسانتلا زاهجلا ىلع

 هبشأ اهتايح لاوط - هيأر يف - يقبت يهو . روطتلا صقان وأ « جذاس لجر رسنبس دنع

 . ةشحوتملا ةعيبطلا ىلإ برقأو لفطلاب

 « ديورف دنمجيس » ريهشلا ىوسمنلا يسفنلا للحملا اهانبت يتلا ةبيرغلا ةركفلا ( ب )

 بحو ةيسجرتلا نم. ءاسلا طع م: + نإ لوقي امددغب (5 مجرم ] قورتلا كلت نه هان

 نهتجاح نأ ثيحب . نهبح عوضومل نهرايتخا يف رثؤي اذهو . لاجرلا ظح نم رثكأ تاذلا

 هب نمستيام نأو . ريغلا نببحي نأ ىلإ نهتجاح نم ىوقأ ريغلا ةبحمل اعوضوم نكي نأ ىلإ
 يف ولغلا ىلإ تاعوفدم نهو . بيضقلا دسح راثآ نم رثأ ام دح ىلإ وه بجعو وهز نم

 يسنج صقن نم نهيدل امع اقحال اضيوعت كلذ ناك ول امك « ةيمسجلا نهتساحم راهظإ
 نهئاضعأب ام رتسل الصأ عنطصت ةعيرذ الإ وه امف ءايح نم هب نرهظي ام امأ . ليصأ

 هجوأ ارسفم قطنملا اذهب ( 8 عجرم ) ديورف رمتسيو . ١( عجرم ) صقن نم ةيلسانتلا

 سل ملا



 , نهزيحتو « ضومغلل نهليمو راكتبالا نع ءاسنلا زجع ثيح نم لجرلاو ةأرملا نيب فالخلا
 نأ فاشتكاب متهي نأ لبق كلذو . ١( عجرم ) ركبم نس يف ريغتلا ىلع نهتردق فقوتو
 . لجرلاو ةأرملا نيب لعفلاب ةيقيقح قورف يه قورفلا هذه تناك

 اهيف غلابم قورف ءاسنلاو لاجرلا نيب قورفلا نم اريثك نأ ةثيدحلا ثوحبلا تنيب دقل
 قورفلا هذه ىلع ىنبي ام امأ . ىوضعلا بيكرتلا قرفو ةيحيرشتلا قورفلا عبطلاب ادع اميف
 اهضعب تاضارتفا ضحم ناك دقف اهريغو ءاكذلاو جازملاو ةيصخشلا يف قورف نم ةيحيرشتلا
 قورفلا ضعب نأ حيحص . ةمراصلا عئاقولاو قفتيال هنكلو ليمجو بصخ لايخ هجسني

 . ىوضعلا بيكرتلاب يمسي امب ةطبترم اهلماكب تسيل اهنكل « ثانإلاو روكذلا نيب ظحالت
 نم انتاعقوتو ىعامتجالا رودلا تابلطتم نع ريبعت الإ وهام قورفلا نم اريبك اءزج نأ

 . ةأرملاو لجرلا

 باتك ىفلأ نم برقيام اصحفتت نأ ( ٠9١ عجرم ) نيتيسفن نيتثحابل نكمأ اثيدحو
 . ثحبلا همعديو ىقيقح وهام صالختسا فدهب ثانإلاو روكذلا نيب قورفلا هذه نع ثحبو
 الو ةحيحص ريغ اهنأ نيبت يتلا ءايشألا يلي اميفو ةجرادلا ماهوألا هعيشت يفارخ وه امو
 : ةيقيقح قورف اهيف دجوي

 ليمأ روكذلا امنيب تاعمتجملاو سانلاب مامتهالل /ليمأ ءاسنلا نأب ةركفلل ةحص ال ١-
 . ةيعامتجإ اللا رومألاو ةدرجملا راكفألاب مامتهالل

 ١ - لجرلا نم ءاوهتسا رثكأ ةأرملا نأب ةركفلل ةحص ال .

 لمعلاو ليصحتلا بحو زاجنإلا عفادل دقتفت ةأرملا نأ ىلع ليلد دجوي ال كلذك - ؟
 . داجلا

 . لجرلا نم رثكأ ىليلحتلا ريكفتلل رقتفت اهنأ وأ - ؛

 ٠ - لجرلا نم ءاكذ لقأ ةأرملا نأ ىلع ليلد دجوي ال كلذك .
 صقنلاب اروعش رثكأ اهنأ وأ سفنلاب ةقث لقأ ةأرملا نأ تبثت ةيعوضوم ةلدأ دجوت ملو - ١

 . لجرلا نم

 ىواستم لكشب كلذل ةيرلا اميل ترفوت ام اذ ةديدلا ةثبا فانكا يف ةبقرلا»ةزاجملا بح ثيح نم نايواستي نيسنجلا الكف لجرلا نم ةيبلس رثكأ ةأرملا نأب ةركفلل كلذك ةحص الو -

 د ارا



 : قورفلا هذه نع نيقيب ثوحبلا تفشك دقف قئاقحلا نع اما

 ذختا ءاوس « ةفورعملا ةيناسنإلا تاراضحلا ةيبلاغ يف ثانإلا نم اناودع رثكأ روكذلا - ١

 . ( ٠١ عجرم ) يلعفلا يمسجلا ناودعلا لكش وأ يظفللا لكشلا ناودعلا

 ةردقو « ةيوغل ةقالط بلطتت يتلا ةيظفللا تاردقلا يف روكذلا ىلع ءاسنلا قوفتت - ؟

 يتح ١١ نس دعب ةصاخ ةأرملا حلاص يف قورفلا دادزتو يظفللا عادبإلاو . مهفلا ىلع

 . ةيعماجلا لحارملا

 لاكشألا نيب تاقالعلا كاردإو . ةيناكملا تاردقلا يف ثانإلا ىلع روكذلا قوفتي - ؟

 . ماجحألاو

 . ماقرألا ةجلاعمو ةيباسحلا تاردقلا يف روكذلا قوفتي كلذك - ؟

 : يف ةقباسلا ةعبرألا قورفلا نم لقأ ةينيققي ةجردب قورف دجوت كلذك

 ١ - روكذلا نع ءاسنلا عفترت ثيح قلقلاو فواخملا قوتسم .

 . روكذلا دنع اهنم رثكأ ءاسنلا دنع ةيسمللا ةيساسحلا - ؟

 ٠ - ةينواعتلا باعلألل ليمأ تايتفلا امنيب ةيسفانتلا باعلألل ليمأ روكذلا .

 . ثانإلا نم ةرطيسلل ابح رثكأ روكذلا - :

 . دالوألا نم تاهيجوتلاو رماوألل عايصنالاو ةعاطلل اليم رثكأ تايتفلا -- د

 ثوحبلا تبثت اميف لقألا ىلع ) روكذلا نم اهل عايصنالاو ديلاقتلل البقت رثكأ ءاسنلا - ١

 دوجو نع نومدقألا اهجسني ناك يتلا تاداقتعالا جرادلا ريكفتلل ىرخألا ةلثمألا نمو

 هيلع رطيستو ىرغبلا مدخل جلت نأ ىلع ةردقلا اهل ةريرش وأ ةريخ نيطايش وأ حاورأ

 كولسلا يف ةبيرغلا بناوجلا ضعب اورسفي نأ نومدقألا عاطتسا روصتلا اذهبو . ام وحن ىلع

 ةريرشو ةثيبخ حاورألا كلت تناك اذإف . ةينفلا ةيرقبعلاو . ةيسفنلا ضارمألا لثم ىرغبلا

 نأ امأ . يسفنلاو يبسجلا ضرملا نوكتيف ةيبلس ةيمسجو ةيسفن تاهجو ناسنإلا هجوت يهف

 . ( ؟ عجرم ) رعشلاو نفلا يف ىرقبعلا نوكتيف ةدومحمو ةريخ تناك

 تن #3 هي درب



 ىلع لدت اميف خيراتلا لبق ام ىرشبلا ريكفتلا تداس يناطيشلا سبللا ةيرظن نأ ودبيو

 نإ . ةميدقلا روصعلا هذهل بسنت يتلا ٍتايرفحلا ربع انل ةكورتملا ار مانع كلذ

 + يعل ةرداغمو بورهلاب ةيرزسللا نيطايشلل

 ل ل ناب تاريفلا امال جو م دو

 ش ثيح )"» 0 ا يف )") نوطالفأ 2 ا يتلا ةرابعلا كلت تاو هذه

 : رعاشلل طارقس

 .ماهلإ اهنكلو ءانف تسيل اهكلمت ىتلا ةبهلا نإ »
 نسجل كسلا تاس ةةيقي 0 دانك ده اان نظل فلام نإ
 تسل كت نحس ا بنعم»# ستسشزوأ : ةكنيجف قلشلا

 ناطيش ةوقب لب رعاشلا اهيأ ودشت ةبنفلا ةمنصلاب

 (9؟ عجرم نع) رعشلا

 الو . نيرشعلا نرقلا فراشمو « رشع عساتلا نرقلا يتح ةيرقبعال روصتلا اذه يقب دقل

 ضارمألا عويش نع نآلا يتح نوبتكي ةماعلا ةفاقثلا باتكو ,نزييفاحصلا نم ريثك لازي

 و . عادبإلاو قلخلل ةببسملاو ةعفادلا بابسألا نم اهتفصب ةرقابعلا نيب ةيسفنلاو ةيمدجلا
 هنأب نانفلا نع ةميدقلا ةركفلاب ادادتمإ لثمي امنإ راكفألا هذه لثم عويش نأ دقتعملا

 هسح لاجم نع امامت ةديعبو « ةعيبطلل ةقراخ ةوق ريثأتب هتاعادبإ مظعأ جتني هنأبو « نونجم
 ١ . لصفلا ) ىرنس امك عدبإلل ةثيدحلا تاساردلا هضحدت ام وهو . همكحتو

 : طاقن يف ةجرادلا ةرظنلاو ةيملعلا ةرظنلا نيب قورفلا ( د )

 يه ام : لءاستن نأ يناسنإلا كولسلا نع جرادلا ريكفتلا نم ةلثمألا كلت دعب ناوألا نآ

 كلتل ةيملعلا ةرظنلا نوكت فيكو ؟ يملعلا ريكفتلاو جرادلا ريكفتلا نيب فالخلا هجوأ
 ؟ تاعوضوملا

 اذه عضول ىنتعفد يتلا ةماعلا ةسايسلا ةباثمب ةقيقحلا يف ربتعت نيلاؤسلا نيذه ةباجإ نإ
 : نيلاؤسلا نيذهل ام ةيوازب ةباجإ هلوصف نم لصف لك ربتعال ىننإو . باتكلا

 هي حب



 ةيملعلا ةرظنلا نيو ةزيمملا ةيماسألا طاقنلا .نضعي عضوي ىفتكت نأ اننلعف نآلا امأ

 : ةجرادلا ةرظنلاو

 مرجملا نوكي دقف . ةحيحص ريغ وأ ةحيحص ةجرادلا تاروصتلا ضعب نوكن دق - ١
 لايخلا بوبشملا ىرقبعلا نوكيو « ةنيفد صقن ةدقع تاذ ةأرملا نوكت دقو . نذالا ريبك

 نع ءدب ىذ ءىداب لءاستي وهو . اساسأ رمألا اذه هنيعي ال ملاعلا نكل . ايسفن اضيرم

 فيك : لاؤسلاب ءدبلا نإ » . ةعقاولا هذه وأ ةقيقحلا كلت ىلإ هب انلصوت ىذلا بولسألا

 ملاعلا لوقي اذكه .. « ؟ فرعت اذام : لاؤسلا نم ربكأ ةيمهأب مويلا ىظحي ؟ فرعن

 ( ٠١ عجرم ١ ال/ط11656801 ديهتياو » فوسليفلا ىضايرلاو ىزيلجنإلا

 يملعلا ريكفتلا . جرادلا ريكفتلاو يملعلا ريكفتلا نيب ةيساسألا فالخلا ةطقن هذه

 تاروصتلا هذه ىلإ لوصولا بولسأ همهي ام ردقب ةعئاشلا تاروصتلا ديكأتب مامتهالا همهي ال
 سايقلاو « ةبرجتلاو « ةطوبضملا ةظحالملا لثم رصانع نم هلمشي امو يملعلا جهنملا ىأ

 ةرباعلا تاظحالملاو ةايحلاب ةماعلا ةربخلا ىلع ىبنت يهف ةجرادلا ةرظنلا امأ . ىرنس اميف

 ةيبذاجو « ديلاقتلا ةوق نوكت دقو . باوص وأ قدص نم اهيف امب متهت نأ نود ةيئزجلا
 . ةجراد راكفأ نم هل سمحتت امل ةلوبقملا سسألا نم نيطيحملا نيب ةركفلل ماعلا عويشلا

 نحنف . فالخلا نم ىرخأ طاقن ىلإ ةقباسلا ةيساسألا ةيفالخلا ةطقنلا ىدؤتو - ١

 عئاقولاب ؤبنتلا ىلع اندعاست ةقيقد تاجاتنتسا ءانب نع جرادلا روصتلا قفو - زجعن
 ىلع رضاحلاو يضاملا نم لالدتسالا : يملعلا ريكفتلا اهبلطتي ةيساسأ ةطقن هذهو . ةلبقتسملا

 ةقيقدلا هتاظحالم نم لدتسي نأو ٠ أبنتي نأ هيلع ىغبني ةميق ملعلل نوكت ىكلو . لبقتسملا

 ىف عئاقولاو ٠ تامولعملا صقن امأ . لبقتسملا ملاعم ىلع بيرجتلاو سايقلا يف هلئاسوو
 ةظحالم نم الثم أبنتن نأ الثم عيطتسن ال لبقتسملا نم نيقثاو ريغ انلعجيف جرادلا ريفتلا

 ىوذ نم دعب اميف نونوكيس مهنأب سرادملا ىدحإ يف ذيمالتلا نم ةعومجمل ةضيرعلا ةهبجلا
 . نفلاو ركفلا ةداق نمو بوبشملا لايخلا

 ضعب نع تاظحالم عضب يفكت ذإ عيرسلا ميمعتلا ىلإ زفقي جرادلا ريكفتلا - ٠

 وأ يسحلا صقنلا وأ « يمسجلا ضرملا نم يناعي ,ناك مهضعب نأ نم نينائفلاو نيركفملا

 . صقنلاو ضرملا ةنيرق ةيرقبعلا نأ روصت ىلإ زفقي يتح ةيلقعلاو ةيسفنلا ضارمألا
 « نيفيفك اناك « ىرعملا ءالعلا ابأ هو « نيسح هط » نأ ةظحالمب يفتكي ال يملعلا ريكفتلاو

 نم تالاح نأ وأ ( نونجلل برقأ وأ ) نينوئجم اناك « خوج نافو ماو « هشكين » نأ وأ

 ثنا



 ليلخ ناربج »و « اكفاك » و « ريبسكش »و « نام ساموت » كلمتت تناك داحلا بائتكالا

 ناك مهضعب نأ وأ « ( ىران قلطب ارحتنم هبائتكا يهنأ ىذلا ) « ىاوجنميهو » « ناربخ

 «ريلدوب ٠ باصأ ىذلا ىرهزلا وأ « فوكيشت » دنع لسلاك ةميسجلا ضارمألل ةسيرف
 ذإ . ةيرظن وأ انوناق اهنم عضيل تاظحالملا هذهب يفتكي ال يملعلا ريكفتلا . « هشتين »و

 طورش قفو - ةلثمم تانيعلا نوكت نأو روصت ىأ ينبت لبق ةيفاك عئاقولا نوكت نأ دبال
 . انيراجتو انتاظحالم جئاتن هيلع ممعنس ىذلا يلصألا روهمجلل ةنيعم

 روهظف . اهيلع ةينبملا تاجاتنتسالا ىلإ امتح ىدؤت ال جرادلا ريكفتلا تامدقم - ؛

 ضرملا نأ ينعي ال يلقعلا ضرملا وأ يسفنلا رثوتلا رهظمب ءابدألا وأ نيركفملا نم ةعضب
 جيل ةضرعا نم يقرلاب غدي عدمملا نإ د نيكملا ينسي دق ليت ادبإلا تاجبأ عت

 ىف سانلا اهجسني ناك ىتلا تاداقتعالا جرادلا ريكفتلا ىلع ةحضاولا ةلثمألا نم: ١ لكش
 ملس ىلع عضوت تناك ( )١ لكشلا ىف ةرحاسلاف . تارحاسلا ةنادإ لوح رشع سداسلا نرقلا
 . ميقتسملا عضولا ىف لظ اذإ ةئيرب ربتعتو بناج ىأ ىلع ملسلا لام اذإ ةبئذم ربتعتو

 كه



 رسفن نا انه ضقانتلاب ىنعنو . ضقانتلا يف جرادلا ريكفتلا عقي نأ لهسلا نم - ه

 يف يضوفلا تاجرد نم ايلع ةجردك نونجلاف . دحاولا ببسلا سفنب اهضيقنو ةرهاظلا
 ميظنتلا تاجرد نم ايلع ةجردك - ةيرقبعلاو « ةثيبخ حور وأ ناطيش هرسفي - ريكفتلا

 دقو . حور وأ ناطيش دوجو وهو ببسلا سفنب رسفت - شوشتلا نم بورهلاو يلقعلا

 ديورفل يسفنلا ليلحتلا ةيرظنك كلذو ضقانتلا اذه لثم يف ةيسفنلا تافسلفلا ضعب تعقو
 قذلا ثبكلا ,موهنم لشي. كلذوت اههئاتوب زفاوطلا نيسشتل ميهانتلا نتي .تيدقتساا ىتلا
 نم ديدشلا روفنلا وأ « رخآلا سنجلا ىلع ديدشلا لابقإلا ريسفتل نويسفنلا نوللحملا هركتبا
 - ( 3 عجرم ) ديورف ىري اميف - رهظي ىذلا لعفلا در نيوكت موهفم لثمو . رمألا سنجلا
 نلعملا ةبغرلل داضملا هاجتالا يف رهظتو ىروعش ال وحن ىلع ثدحت ةفشع لاعفأ ةروص يف

 مدختسا دقف . هضفري هنكلو هيناعي ليم نع عافدلل درفلا نم ةلواحمك رهظي وأ « اهنع

 لعف در هنأ ىلع نيرخآلا ىلع ديدشلا ناودعلا ريسفت يف موهفملا اذه نويسفنلا نوللحملا

 عم ةضراعتم رهاوظ ريسفتل هومدختسا كلذكو . ناودعلا نع ريبعتلا عمقل ةيساقلا ةيبرتلل
 . ةيبرتلا نم ساق بولسأل لعف در اضيأ هتفصب طرفملا بدألا لثم ناودعلا

 ضقانتلا اذه بنجتل اساسأ هجتي ءاملعلا ةسايس نم اريبك اءزج نأ دعب اميف ىرنسو
 يف اهضئاقتو لاعفألا روهظ ىلإ ىدؤت ةيفاضإ طورش نع ثحبلا وأ « ريكفتلا يف صقنلاو
 مع اولا :عقتوَملا

 يه نوكت ةضماغلا رهاوظلا ضعب حيضوت فدهب نوكتت يتلا ةجرادلا ميهافملا ضعب - ١

 ىذلا اذه رعشلا ناطيش موهفم ينعي اذام الثم فرعأ ال انأف ةموهفم ريغو ةضماغ اهتاذ يف

 له .. ةيرقبعلل رسفملا ضرملا موهفمب دوصقملا وه ام فرعأ الو . « نوطالفأ » هنع ثدحت

 امو ؟ ةيرقبعلا روهظ يف رثؤي وحن ىأ ىلعو ؟ يلقع مأ « يسفن مأ ؟ يمسج ضرم وه

 . خلإ .. ؟ ايرقبع نوكي يتح صخشلل هنم رفاوتي ام رادقم

 ةداعإو « هراكفأ ناحتما هفده لعجيو . ةحضاو راكفأ عم لماعتي ىملعلا ريكفتلاو - ١

 نأ ىرخأ ةيرظب ليتك أ اهلناكب نيس وأ وين ةيبلنلا ةيرطنلا إف انهلو + 'عزاعتلا
 . اريثك هراكفأ ناحتماب متهي الف جرادلا ركفلا امأ . ةديدجلا عئاقولا مامأ اهدوص مدع تبثت

 . عئاقو نم هفلاخي امل اضفار ابلصتم اتباث ببسلا اذهل نوكي دقو

 دل ا سس



 ةصالخلا

 تادقتعملا هذه سملتو . ءىطاخ اهبلغأ سفنلا ملع نع ةعئاش ةريثك تاداقتعا كانه

 دقو . ثحبلا يف هبيلاسأو « هتسارد تاعوضومو « هفيرعت اهنم سفنلا ملع نم ةددعتم رهاظم
 نم سفنلا ملع نع ةثيدح ةروص لصفلا اذه مدقيو . ةعئاشلا ءاطخألا مهأ ايعوضوم انيبت

 ملعلا وه سفنلا ملع نأ هنم انملعتو . ريكفتلا يف هبيلاسأو هتسارد تاعوضومو هفيرعت ثيح
 انفرع دقو . همكحت ىتلا نيناوقلل لوصولا فدهب ةيملع ةسارد ىئاسنإلا كولسلا سردي ىذلا
 اذه نم اقالطناو . نئاكلا نع ردصي ىجراخ وأ ىلخاد طاشن ىأ وه كولسلا نأ اضيأ
 ىدأ ام وهو نورصاعملا سفنلا ءاملع اهسردي ىتلا ةيكولسلا تاعاطقلا مهأل انضرع قلطنملا

 . ةيقيبطتلا عورفلاو سفنلا ملع نم ةيساسألا عورفلا رولبت ىلإ

 ةقيقدلا ةظحالملا ىلع دمتعت اهنأ انحضوأو سفنلا ملع يف ةيملعلا ةرظنلا ملاعمل انضرعو

 ةربخلا ىلع دمتعت ىتلا ةجرادلا ةيبعشلا ةرظنلا نع فلتخت اذه يف ىهو بيرجتلاو سايقلاو
 ةيجهنملا صئاصخلا نع ليصافتلا نم ديزملل دعب اميف ضرعنسو عيرسلا ميمعتلاو « ةماعلا
 . ( مداقلا لصفلا ) سفنلا ملع ىف سايقلاو ةيبيرجتلا

 معا



 ىاشلا]بصفلا
 سفنلا ملع يف ةماعلا تايرظنلاو جهنملا ملاعم

 : ىملعلا جهنملا تاملسم ( أ )

 . ريسفتلل ةيلباقلاو عئاقولا نيب ماظن دوجو -

 . فرعن اذام نم مهأ ةفرعملا بولسأ -

 : ةيسفنلا ةبرجتلاو ىبيرجتلا جهنملا

 . سفنلا ملع براجت نم ىليصفت جذومنو ةبرجتلا فيرعت

 . فاشكتسالل جاتحت رهاوظ دوجو - ١ : ةبرجتلا رصانع

 . تاريغتملا يف مظنملا رييغتلا - ١
 . طبضلا قرطو تاريفتملا طبض - ؟

 : ىفنلا سايقلاو ىطابترإلا جهنملا ( ج )
 . ةيسفنلا سيياقملاو سايقلا -
 :::نلفاعلا ليلحتلاو طابورألا لئااغم -

 - ةيفسلفلا ةلحرملا : سفنلا ملع خيرات يف ىربك لحارم ثالث ( د )
 : لالقتسالا ةلحرم - ةيجولويسفلا ةلحرملا

 : سفنلا ءاملعل ةماعلا ةيرظنلا تاهاجتإلا ( ه)

 :.:ىسفتلا ليلحتلا د . يكولسلا هاجتالا - ١
 . ىناسنإلا هاجتالا - » . ىدوجولا هاجتالا - ع ..:ئفرعملا هاجتإلا .تا#

 ؟ سفنلا ملعل ةفلتخملا سرادملا عم لماعتن فيك (و )

 هس #8
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 : كولسلل ةيملعلا ةرظنلا تاملسم ( 1:)

 ددصب اننأ ىه « ىناسنإلا كولسلل ةيملعلا ةرظنلا اهنم قلطنت ىتلا تاملسملا لوأ نإ

 همادقإب سفنلا ملاع نإف ىرخأ ةرابعب . اطورشو ابابسأ هل نأ ىنعمب «ريسفتلل لباق عوضوم
 امجسنم اقطنم كولسلل نأ ةيادبلا ذنم ملسي - يناويحلا وأ - ىناسنإلا كولسلل ةسارد ىلع

 . كولسلا ثدح ماظتنالا اذه ثدح اذإف « هلالخ نم مظنني

 فده - ءايشألا نيب تاقالعلا عقاول حيحصلا قطنملا نع ريبعتلا ىأ - فدهلا اذه لثمو

 عارص وه خيراتلا رم ىلع ءاملعلا عارص نأب لوقلا نكمي لب . مولعلا ةفاك نيب كرتشم
 ىعقاوو قيقد وحن ىلع فصت (ةيرظن وأ نوناق ىأ) ةغايص ىلإ لوصولا ىأ :فدهلا اذه هودحي
 ٌوبنتلا ىلع نيرداق انلعجت ةقيرطب ءاهل ةددحملا طورشلا ضعبيو ام ةرهاظ نيب ثدحيام

 قاس ومن الثم مكحت ىتلا طورشلا ىلإ لصي ىكل دهاجي الثم ايجولويبلا ملاعف .طوبضملا
 ةعشأك ةلوزعم طورشل قاسلا هذه ضيرعت ىلع موقت ىتلا ةتالواعتم :لكو . ايوق اومن ةيئابن

 ةقيقحلا يف يه « دامسلا نم ديدج عون وأ « ءاوهلا نم ةيمك وأ « ةبرتلا نم عون وأ « سمشلا

 اضيأ اذه ىلع سق . ىوضعلا ومنلل ةمئالملا طورشلا فصي قيقد نوناق ىلإ لوصولل ةلواحم

 اذه نأ دجتس هولعفي اميف تبلق امهم كنإ  كلفلا وأ ءايزيفلا وأ « ءايميكلا ءاملع هلعفي ام

 . اعيمج مهل ةماع ةسايسك زفقي فدهلا

 لالخ نم الثم حضوي - كولسلل ةيملعلا ةرظنلاب مزتلي ىذلا - سفنلا ملاع كلذك

 وأ ةيوضعلا ةيلخادلا ةئيبلا وأ « ةيقيزيفلا وأ ةيعامتجإلا ةيجراخلا ةئيبلا ىلع زيكرتلا
 « كاردإلا وأ « لاعفنالا وأ ريكفتلاو عادبإلا ىلع نيرداق انم لعجت ىتلا طورشلا « ةيصخشلا

 . ضرملاو ةحصلا يف يناسنإلا كولسلا رهاظم نم اهريغ وأ

 نأ ىلإ ةقباسلا تاحفصلا يف انرشأ دقو . ةفرعملا بولسأ ىهف ةيناثلا ةملسملا امأ

 ريكفتلاو جرادلا ريكفتلا نيب 0 ةطقن ةقيقحلا ىف سيل اهريسفتو رهاوظلاب ةفرعملا
 ةماع ةيناسنإ ةجاح ءاملعلا ضعب هاريو « ىساسأ ىناسنإ فده رهاوظلا ريسفت نأل . ىملعلا

 . تاضيالاو نيستا اقص ةحئاغ ءابحأ ءأ ناسإ كوب شيع حرت

 بولسأ وه هريغ نع ىملعلا ريسفتلا زيمي امو . ملع ةضماغ ةرهاظل ريسفت لك سيل نكل
 . يملعلا جهنملا ىأ : لقأ الو رثكأ ال ريسفتلا اذه يف ملاعلا

 ؟ يملعلا جهنملل ةنوكملا رصانعلا يه امف
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حالم يف سفنلا ءاملع امهمدختسي نييسيئر نيجهنم ددحن نأ نكمي
 رهاوظلل مهتظ

 : امهو ةيكولسلا

 ١ - ؟ عجرم ) ةيملعلا ةبرجتلا ( .

 عجرم ) ىطابترالا جهنملاو سايقلا - ؟ 7 ( .

 هذه يف لوخدلا لبق انيلع ىغبني هنأ ريغ . اهبويعو اهايازم امهنم ةقيرط لكلو

 : نيتقيرطلا اتلكب دوصقملا حضون نأ تاليصفتلا

 : ةيسفنلا ةبرجتلاو ىبيرجتلا 0 ( ٠ ب)

 ةأرملا نيب قورفلا نع جرادلا روصتلا سفنل ضرعت ثيدحلا سفنلا ملاع نأ
 . ينادجولا بلقتلا ةديدش اهنأب ةأرملا نع ةعئاشلا تاروصتلا ضعب نحتمي نأ دارأو 0

 لباقم يف ءاسنلا نم ةعومجم ضيرعتل جاتحي هنإف ةبرجتلا قيرطب روصتلا اذه ةحص تابثإل
 دعب ملاعلا صحفي مث . بلقتملا كولسلا ةراثإ اهنأش نم فقاوملا نم ددعل روكذلا نم ةعومجم

 بلقتلا ىمسي ىذلا ءىثانلا كولسلا ثيح نم امهنيب نراقيو « نيتعومجملا اتلك اذه

 . ينادجولا

 بلقتلل رابتخا قيبطت ىف كولسلا اذه ةراثإل ملاعلا اهمدختسي ىتلا فقاوملا نوكت دقو

 عقاولا فقاوم ىلإ برقأ فقاوم عاتطصا يف نوكت دقو « نيتعومجملا اثلك ىلع ينادجولا
 ىسفنلا ريغتلا رادقم ظحالي مث ةيسفن ةبرجت يف نواعتلل نيتعومجملا سامح ظحالي نأك
 نم ةفلتخملا تارتفلا يف روكذلا ةعومجم لباقم يف ثانإلا ةعومجم ىلع أرطي ىذلا
 جتنتسيو روكذلا نم ربكأ ةعرسبو ايجيردت رتفي ثانإلا 0 نأ الثم ظحاليف . ةيرجتلا
 ددبتو سامحلا ذختا هنأل ٠ حيحص روصت اينادجو ةبلقتم ةأرملا نأب عئاشلا روصتلا نأ اذه نم
 ظحالي مل نإ حيحص ريغ روصتلا نوكي دق عبطلابو ) 0 بلقتلل سايقمك عيرسلا
 . ( ةيصاخلا هذه يف ثانإلاو روكذلا نيب اقورف

 او تفوح الامل: نو" ةيسلملا»:ةيوجقلا »تير وولتت .”قراننلا :لاثملا يف
 مث كولسلا ةراثإب حممت ةقيرطب صاخشألا اهل ضرعيو ةراهمب عنصت ' ”مقارلا تقاؤفجمل) برزقأ
 0 صاخشألا نم مهريغب نراقيو صاخشألا ءالؤهل ءىثانلا كولسلا اذنه ظحالي
 . فورظلا سفن وأ فقوملا سفنل نوضرعتي ال

 ا الر



 ددحتت نأ بجي ةيساسأ اطورش ةبرجتلل نأ ريغ « ةيملعلا ةبرجتلل ماعلا فيرعتلا وه اذه
 نأ كيلع اعم طورشلا كلت نيبتن ىكلو . اهتاءارجإ يف لوخدلا لبق ثحابلا نهذ يف امدقم
 ىلثمم دنع ىحرسملا رودلا ءادأ ىف جامدنإلا ةبرجتل ىليصفتلا جذومنلا نعمتب ضرعتست
 ةيسيئرلا طورشلا ةيبلاغ زكرتت جذومنلا اذه ىفف 2«( ؟ مقر ) حراشلا راطإلا يف حرسملا

 . سفنلا ملع يف ةيملعلا ةبرجتلل

 ىزغملا صلختسن نأ انل نكمي ( ؟ مقر ) حراشلا راطإلا يف نيبملا جذومنلا لالخ نمف
 - ةيعيبطلا نيدايملا يف براجتلا نم اهريغك - اهنأ ىلع ةيجولكيسلا ةبرجتلل ىباسألا

 تارثؤملا نم نكمم ردق ربكأ اهيف دعبتسي ةنيعم فورظ تحت ةعقاو اثادحأ نضنت
 ىلإ لصوتلا ىلاتلابو « ةقيقد ةظحالم كولسلا يف ريغتلا ةظحالم نكمت ثيحب « ةيجراخلا

 ميصت ىأ اهنضتي نأ بجي ةيساسأ رصانع ةثالث ددحن نأ نكمي فيرعتلا اذه لالخ نمو

 ؛ يهو ىبي رجت

 . فاشكتسالل جاتحت تاريغتم وأ رهاوظ دوجو ( )١

 . كولسلا ىلع كلذ جئاتن ةظحالم عم لقتسملا ريغتملا يف مظنملا رييغتلا ( ؟ )

 : اهنم صنع لك نع ةرصتخم ةملك يلي اميفو تاريغتملا طبض ( ؟)

 تاقالع وأ . ةقالع فاشكتسإ ةلواحم يف لثمتي ةيملعلا ةبرجتلل لوألا رصنعلا - ١

 هب أدبت ىذلا ضرفلا ربتعيو ؟ ةجيتنلا اهيأو ببسلا اهيأ : تاريغتملاو رهاوظلا نيب
 وأ ةضحاد وأ ةدكؤم امإ كلذ دعب ةبرجتلا ىتأت ثيحب « ةقالعلا كلت لكشل انيمخت ةبرجتلا

 دوجو وه هب أدب ىذلا ضرفلا نأ دجن « ىزداتان » ةبرجت يفف . نيمختلا اذه ليدعتب ةيحوم
 مئالم ىلقع راطإ نيوكت ةعرسو ىحرسملا رودلا ءادأ يف جامدنالا نيب. ةيباجيإ ةقالع
 ةعرس وهو ) هريثأت فشكتسن نأ لواحن ىذلا ريغتملا ىمسيو . صخشلا اهلثمي ىتلا ةيصخشلل

 تاباجتسالا وأ كولسلا امأ . " لقتسملا ريغتملا ( ىزداتان ةبرجت يف ىلقع راطإ نيوكت
 . "" عباتلا ريغتملا ىمسشف ريغت نم اهب ثدحي ام سردن نأ لواحن ىتلا

 كر ادلعمعمل عنا نهمدطلع .

 () لعمعملعمأ تقلمطاع ,
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 اغلاب امامتها ىملعلا برجملا متهي : لقتسملا ريغتملا يف مظنملا رييغتلا - ؟

 . لقتسملا ريغتملا يف ىمكلا ريغتلل ةجيتن كولسلا ىلع أرطي ىذلا رييغتلا رادقم ديدحتب
 ةملسملاو . عباتلا ريغتملا نم « مك » ةراثإل بولطم لقتسملا ريغتملا نم « مك » ىرخأ ةرابعب
 ىمكلا رييغتلا لالخ نم ريغتت ءايشألا نيب تاقالعلا نم اريثك نأ فدهلا اذه ءارو ةيسيئرلا

 اهيضادقب نق

 تاجرد راهظإ ىف مكحتلا ىلإ ةيملعلا ةبرجتلا ىف ىمكلا رييغتلاب مامتهالا هجتيو

 . عباتلا ريغتملا ىلع أرطي ىذلا ىمكلا ريغتلا ةظحالم مث « لقتسملا ريغتملا نم ةيجيردت

 ىلع - ةيكولسلا وأ ةيعيبطلا - ةرهاظلا دمتعت ىدم يأ ىلإ ددحن نأ عيطتسن ىلاتلابو

 برجتلا قاف: فرخأ ةراشب ب صنألا هرج ريثاثلا غلي ةهاجرف قأ تحبو لئعتملا ريقتملا

 ومنل ةيرورض سمشلا ةعشأ نأب لوقلاب الثم ىفتكي ال ةيجولويبلا مولعلا تالاجملا يف يملعلا

 دحلا فشتكي يكل ةيسيشلا ةرارحلا تايبمك يف ىجيردتلا رييغتلا هنم بولطم لب تاتابنلا
 قارتحالاو ومنلا فقوت ىلإ ةيتابن قاسب يهتني دق دق يذلا دحلاو ديجلا ومنلل اهنم مئالملا

 ليبس ىلع اهنم سفنلا ملع يف ةفيرط قئاقح فاشتكا ةيلمعلا هذه لضفب نكمأ دقل
 ش : رصحلا ال لاثملا

 . ةيصعتسملا ثالكشملا لحو ةيلقعلا تاطاشنلا يف ةءافكلاو حاجنلل بولطم عفادلا نا
 نع ةيسكع جئاتن ىلإ ىدؤت دق عفادلا صقن لثم اهلثم عفادلا يف ةفرطتملا ةدايزلا نكل

 زيكرتلا قوعي رتوتلا نم اعفترم اردق ريشتست عفادلا ةدايزف « عفادلا نم ةطسوتملا تايمكلا
 عفادلا ضافخنا نإف لثملابو . تالكشملا لح يف ةءافكلل بولطملا يلقعلا دهجلا رامثتساو

 لمعلل ةجاحلا ريثتسي ال لكشب ةمهملا ضافخناو دوكرلا نم ىوتسم ىلإ ناسنإلاب لصي دق
 رظنا ) تالكشملا لحو عادبإلا لثم ةيلقعلا تاطاشنلا يف بولطملا يلقعلا دهجلا ةلصاومو
 امك ) ةيلقعلا ةءافكلاو عفادلا نيب ةقالعلل اروصت (؟ لكشلا) ينايبلا لكشلا نيبيو .( ١ عجرملا
 تالكشملل لولحلا ضعب يف ريكفتلا بلطتت ىتلا تارابتخالا نم ددنع ىلع ءادألا يف رهظت
 ةبوحصم . نوكت يتلا يه عفادلا نم ةطسوتملا ةجردلا نأ نيبتي لكشلا اذه نمو . ةيلقعلا
 "ةينحنم ةقالع عفادلاو ةيلقعلا ةءافكلا 1 ةقالعلا هذه ىمست اذهلو . ةءافكلا نم ردق ربكأب

 رفصلا ةجرد نع عفادلل ةدرطملا ةدايزلا نأ ىنعمب . ( ؛ عجرملا رظنأ ) "” ةميقتسم تسيلو

 فر نوصاصعتع

 مكر العا



 . ديدجا

 عفادلا ىوتسم

 نم ةعفترملا ةجردلا نأ ينعت عفادلاو ةيلقعلا ةءافكلا نيب ةينحنملا ةقالعلا : ( ؟ لكش )

 نم ةطسوتملا ةجردلا نكلو ةيلقعلا ةءافكلا نم للقت ةضفخنملا ةجردلا لثم اهلثم عفادلا
 . ةيلقعلا ةءافكلا يف ةدايزب ةبوحبصم نوكت يتلا يه عفادلا

 . ةركاذلا نع ةركبملا سواهجنبأ براجت نم صلختسي نأ نكمي يناثلا لاثملا ( ب )
 رصحت نأ تعاطتساو مظنملا « ميمكتلا » اذه لعفب اهتيمهأ ملاعلا اذه براجت تبستكا دقل

 سفنب سواهجنبال قحال رخآ ىسفن ملاع ىدهتسا دقو . قيرطلا اذهب ةركاذلا نيناوق نم اددع

 ةيظفل عطاقم يف ىنعماللاو ىنعملا رثأ سردي ىكل ةبرجت ىرجأف ( 4 عجرم ) ءىدابملا
 ققحت دقو . رثكأ ةلوهسب اهركذت نكمي ىنعم اهل ىتلا ءايشألا نأ اضرتفم ركذتلا ةوق ىلع

 اذهب هنع ثدحتت ىذلا ملاعلا وهو - 170865 رجورك مامتها راثأ ام نكل . لعفلاب كلذ نم

 اضفح اهظفح ىلإ لصن ىتح ىنعم اهل ىتلا عطاقملا ةداعإو راركت تارم ددع وه - ددصلا

 اهل ىتلا عطاقملا راركت ريداقم يف ىجيردتلا مكحتلا لالخ نم رجورك عاطتسا دقل . اديج
 : هادؤمو ركذتلل ةيسيئرلا نيناوقلا دحأ ىلإ لصي نأ ىنعم

- 



 ىتح ىنعم اهل ىتلا ةيظفللا ةداملل ظفحلا نم اديزم نإ»

 ةليوط ةدم دعب ركذتلا يف اصوصخ اديفم نوكي ىلاوح

 نوكت ةدئافلا نإف 50# نم رثكأ ظفحلا ديزي نأ امأ . انت

 ال ظفحلا ةدايزو راركتلا تانيرمت نإف « ىرخأ ةرابعي . لقأ

 ( 8 عجرم ) « دودح الب اذكه ركذتلا ةدايز ىلإ ىدؤت

 : لقتسملا ريغتملا يف مظنملا رييغتلا قيقحتل ناتقيرط

 : نيتقي رطب لقتسملا ريغتملا يف مكحتلا متي نأ نكمي

 ناك :لفتملا نيل هع ةدفلا نأ ةيفلا ةتوافتم تايمكل ىجيردتلا راهظإلا ١-

 ءوضلا نم تايمكل نيعلا ضيرعتب « نيعلا « ناسنإ » ضايقنا ىلع ءوضلا ريثأت ةسارد لواحن

 ةداملا ةيمك ريثأت سردن نأ وأ . تلوفلا يهو ةيئابرهكلا ةوقلا سيياقم قفو ايجي ردت دازت

 تاملك ٠ نم نوكتي الثم اهضعب ).لاوطألا هتوافتم ةيظفل مئاوق ءاطعإ لالخ نم ظفحلا ىلع

 ىرخألا ولت ةرم دارفأ ةعضب ىلع اهولتن مث ( ةملك ٠ نم مئاوقل لصن ىتح ايجيردت دادزت

 عيطتسن ىلاتلابو . ةمئاق لك ظفحل ةبولطملا تارملا ددع ظحالن مث اهظفح مهنكمي ىتح

 . ظفحلا ىلع مئاوتلا يف لوطلا ريثأت جتنتسن نأ

 بسحب صاخشألا نم ةعونتم تاعومجم نيوكت مظنملا رييغتلا قيقحت قرط نمو - ؟

 كلذو . لقتسملا ريغتملا نم بناوجل مهعوضخ بسح ىلع وأ ٠ سيياقملا دحأ ىلع مهتاجرد
 نم تاجرد قيقحتل هتلواحم ىفو ( * مقر ) حراشلا راطإلا ىف « ىزداتان » ةبرجت يف امك

 يف دقتعي ىذلا ) نيزاتمملا نيلثمملاب أدبت تانيع 8 راضحإب ديجلا ىحرسملا جامدنالا

 يف اهحاجن مدع دقتعي ىتلا ) ةيديموكلا ةعومجملاب ءاهتناو ( ةيصاخلا هذه يف ىوقلا مهحاجن
 . ( اهليثمتب نوموقي ىتلا ةيصخشلا وحن ىدقتلا مههاجتإ ببسب جامدنالا

 قراكتبالا ريكفتلا هكرتي ام ةساردل فلؤملا اهب ماق ةبرجت اضيأ اذنه ىلع لاثمكو

 تافرصتلاو كولسلا يف هب نيطيحملا نع فالتخإلا يف ةبغر نم صخشلا ىلع ىعادبإلاو

 ىراكتبالا ريكفتلاو ةيعادبإلا لويملا ةدايز نأ عقوتملا نم ناك دقل .( ١ عجرم ) ةيمويلا

 . ةاراجملا مدعل الايم نوكيس ىلاتلابو لالقتسالاو ةيدرفلل الايم هلعجي « نيعم صخش دنع
 انيطعأ اذهلو . داتعملا ىمويلا هكولس طامنأو ةيمويلا هتافرصت يف فالتخالا راهظإل الايمو

 نم تانيعل ( ترابتخالا هذه نم جذامن نع ١١ لصفلا رظنا ) عادبإلا تارابتخا نم اددع
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 يف نوعفترملا : مهتاجرد بسح ىلع تاعومجم ثالث ىلإ بالطلا انمسق مث . بالطلا
 نع فالتخالا رهاظم نع ريبعتلا نأ انل نيبت دقل.نوضفخنملاو نوطسوتملاو راكتبالاو عادبإلا
 تيطعأ ىتلا سيياقملا نم ددع يف ) ةاراجملا مدعو « ةيدرفلاو « ةفلاخملاو ٠ ةعامجلا
 دل رهظتو < نيضفخنملا دنع ضفخنتو + نيطسوثملا دنغ طقف نهظت ( ثالثلا تاعومجملل

 دحوتلاو تالماجملاو « ةيعامتجالا لويملا يف عافترا ىلع لدت ةيسكع تامالع نيعفترملا
 نيفتملا نم فاعرد ىف كش لالخ ندر ةيردعلا هذه لالخ قم: اهطقنلا نقل 'ءاةغاطجلاب
 ةعئاشلا ةركفلا نأ تبثت نأ مهتاجرد بسحب تاعومجم ثالث ىلإ نيعدبملا ميسقتب لقتسملا

 نوكي امنإف كلذ رهظ نإو « ةحيحص ريغ :ىعامتجالا ذوذشلل نوليمي مهنأب نيعدبملا نع
 . ( ١ عجرم ) عادبإلا نم ةطسوتملا تايوتسملاب اطبترم

 : هقرطو ريغتملا لطببط - 8

 داعبتسالا اذه متيو . لقتسملا ريغتملا ادع اميف تاريغتملا ةفاك داعبتسا طبضلاب دصقي

 ةعامجلاب ىمستو لقتسفلا ريغتملل ةعامج وأ صخش ضيرعت اهمهأ نم ةددعتم قرطب

 مث « ةطياضلا ةعومجملا ىمست ىرخأ ةعومجم يف لقتسملا ريغتملا ضرع مدعو « ةيبيرجتلا

 . ةعباتلا ( تاريغتملا وأ ) ريغتملا ىف نيتعومجملا نيب اذه دعب نراقي

 ظحالملا ريغتلا نأب مكحلا انل حيتت اهنأ ىه ةطباضلا ةعومجملا ةفيظو نأ حضاولا نمو
 ءزج هجتي اذهل لقتسملا ريغتملا دوجول عجري امنإ ( ريغت ثدح نإ ) ةيبيرجتلا ةعومجملا يف

 طورشلا لك يف ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومجملا نيب ةأواسملل ةيبي رجتلا تاراهملا نم ريبك
 . قينرختلا ريغتملا اذه اًمِنق

 ضرعن دق اننإف « طابحإلا تاعيرس ثانإلا نأ لئاقلا روصتلا نحتمن نأ اندرأ اذإف

 نأ نهربخن مث ءاكذلل ًارابتحا الثم مهيطعن نأب ) طابحإلا ريثتسي فقومل ثانإلا نم ةعومجم
 ةقيقد ٠١ رورم دعبو نكلو « ةقيقد 50 لالخ ةباجإلا نم نيهتني نأ نهيلع لهسلا نم
 فقوملا اذهل ةجيتن نهيلع طابحإلا ظحالن مث . ( يهتنا دق هب حومسملا تقولا نأ نهربخن

 نهئاطعإب وأ اذهل ةجيتن نهنم ردصت ىتلا ةيظفللا تاقيلعتلا دصرو ةقيقدلا ةظحالملاب ءاوس
 ةجيتن برجملا ىلع نهنم ناودعلا ىلع لدي ام كانه نأ دجن دقو . اطابخإلل اسايقم
 عرتمأ ثانإلا نأ وهو حيحص انضرف نأ اذه نم جيتنتسن نأ نكمي له . زاجنإلا عفاد .طابحإل

 جاتحن اذهل . اضيأ روكذلا نيب دوسي ال اذه نأب انيردي اه ذإ «ال ةيقيقحلا ؟ طابحإ
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 ناار ورا الطسلاور قكرملا وللا اهدرتك .ةقلطالا) يوكل عدم ةطرععل
 . طابحإلا لمحت ىلع ردقأ نيتعومجملا ىأ اذه دعب ررقن مث « ثانإلا ةعومجمب اهنراقنو

 فقوملل ضرعتلا ادع اميف ثانإلا عم ةلئامتم روكذلا ةعومجم نوكت نأ بجي نكل
 طبضلا نم ديزه قيقحتل ىرورض طرش اذهف . كولسلا ىلع هريثأت سردت ىذلا ىطابحإلا

 ؤفاكت اهيف يعاري ىتلا تاريغتملا نمو . ةيسنجلا قورفلل عجار ريغتلا نأ تابثإل
 .. ةبرجتلا ءارجإ تقوو « ةيعامتجالا ةقبطلاو « ىميلعتلا ىوتسملاو نسلا : ةدام نيتعومجملا
 ناكف رمعلا ثيح نم قباسلا لاثملا يف نيتعومجملا نيب واسن مل اننأ الثم روصت . خلإ

 اردق نرهظي ثانإلا نأ لعفلاب اندجوو « روكذلا نم ىلعأ ثانإلا هعومجم ىف رمعلا طسوتم
 ىلع ةردق لقأ ثانإلا نأ لوقلا عيطتسأ ال اضيأ انه . طابحإلل ةجيتن ناودعلا نم نا
 ؟ ثانإلا ةعومجم يف رمعلا ةدايز ريثأت ىلإ اعجار اذه نوكي ال اذاملف . طابحإلا لمحت

 ةبرجت يف ظحالن ام طبضلا نم عونلا اذه مادختسا ىلع ةلثمألا نمو
 مهريغو نيفرتحملا ىلوألا ةجردلا ىلثمم نيب ةنراقملا ثيح نم ( ١١ عجرم ) « ىزداتان »
 لثيملا موقي ىتلا ةيصخشلا مئالي ىلقع راطإ نيوكت يف مهنم لك حاجن ىوتسم ثيح نم
 حاجنلا نأ جتنتسي نأ ىزداتانل ناكمإلاب نكي مل ةطباض تاعومجم دوجو نودبف . اهليثمتي
 ( ١١ عجرم ) ةليختملا ةيصخشلل مئالم ىلقع راطإ نيوكت ةعرسب طبتري ليثمتلا يف

 : طبضلا قيقحتل ىرخأ قرط
 دقعتل ةطباضلاو ةيبيرجتلا نيتعومجملا نيب ؤفاكتلا ( بعصي وأ ) انايحأ ليحتسي

 عوضخلا لبق ةدحاولا ةعامجلا كولس نيب ةنراقملا : اهنم تاريغتملا نيب طبضلا قيقحتل ىرخأ قرطل نوبرجملا أجلي اذهلو . نيتعومجملا اتلك يف اهطبض بجي ىتلا تاريغتملا
 . هل عوضخلا دعبو ( لقتسملا ) ىبيرجتلا ريغتملل

 نوب رجملا ذخأ دقف . لافطألا بعل ىلع طابحإلا ريثأت نع 83166 0 ( 13.9١ نيفيلو وبمدو وكرأب اهارجأ ةبرجت طبضلا نم عونلا اذه ىلع ةلئمألا نمو
 ( لافطألا مهاري ال نيظحالم لبق نم ) لفطلا كولس ىلع تاريغتلا لجست تناك ةرتفلا هله لالخ ىفو . ةعام فصن ةدمل رح بعلب لفط لكل حيي ناكو . ىمدلاو ةطيسبلا بعللا نم ةعومجم اهب ةريغص ةرجح يف ةدح ىلع مهنم دحاو لك اوعضوو لافطالا نم ةعومجم

 تبا 4 تا



 لافطألا بعل نق" ةيئانبلا ةعزنلا ريدقت متي ناكو . مدهلل ال ءانبلل بعللا هاجتا ثيح نم

 ميظنتلاو لايخلا نم بعللا ىلع رهظي املثم كلذ ىلع ةلادلا ةيكولسلا رهاظملا ضعب عمجب

 . فقوملا يف ةمظنم ةنيعم فادهأب طبترم ديج كولس وحن طاشنلا هاجتاو

 لك لقن متي « قباسلا لكشلاب ىئانبلا بعللا وحن هتعزن يف لفط لك ةجرد ريدقت دعبو
 نم ةيبذاج رثكألا بعللا نم ةعومجم اهب ةرجحلا سفن نم رخآ ناكم ىلإ ةدح ىلع لفط
 بعللا يف مهجامدنا ءانثأ يفو . اهب بعللاب مهل حمس مث . ىلوألا ةعومجملا يف بعللا

 مهوداقو . بعللا نع مهفاقيإو « لافطألا داعبإف اوماق نأب طابحإ فقوم نوبرجملا عنطصا
 لافطألل حمس يجاجز باب يف ةباذجلا بعللا ةعومجم اوقلغأو . ةرجحلا نم قباسلا ناكملل
 ريغ ىمدلاب بعللا يف اورمتسي نأو « اهسمل نود نكل بعللا هذه ةدهاشم يف رارمتسالاب
 سفنب لافطألل ةيئانبلا ةعزنلا ةظحالم ديدج نم متي ناك فقوملا اذه ءانثأ يفو . ةباذجلا
 لبق ةيئانبلا ةعزنلا رادقم ثيح نم لافطألا كولس نيب نراقي ناكو . ةقباسلا ةقيرطلا

 يف لءاضتي لافطألا كولس نأ لعفلاب ةبرجتلا تلدو . هل ضرعتلا دعبو طابحإلل ضرعتلا
 ةجيتن لافطألا نيب تعاش ةيلاعفنا رهاظم روهظ نع الضف طابحإلا ريثأت تحت ةيئانبلا هتعزن

 نع الضف « ثاثألا وأ بابلا رسك ةلواحم وأ « ليوعلاو تاجنشتلاو قلقلا لثم طابحإلل
 ةقلقلا تاكرحلاو بائتكالا عويشو « حرملا ءافتخاو « برجملا عم ىدولا راوحلا صقانت

 . خارصلاو ةعفترم تاوصأب مالكلاو ٠ فالتإلاو لكرلاو برضلاك ةيناودعلاو

 ةيئانبلا ةعزنلا » عباتلا ريغتملا ىلع درفلا ةجرد نيب قرفلا ذختا ةبرجتلا هذه يف

 ىلع ريغتلل اسايقم هدعبو ( طابحإلا ) ىبيرجتلا ريغتملل ضرعتلا لبق « نزتملا كولسلاو
 ةنيعلا تافصاوم سفنب ةطباض ةنيع ىلإ لوصولا ةلكشم ىلع بلغتن اذهبو . كولسلا
 .:ةيييوجملا

 تاريغتملا شعب : ىلع رضتغي هنأ © ئدعتلا < .ىلثقلا ميضتلا اذه .تويع نم. نأ ريغ

 دسفن نأ نود ةيدعب ةساردب اهديدحت بعصي ةلقتسملا تاريغتملا نم ريثك كانهف . ةلقتسملا

 ملعتو مهف ىلع ةشقانملا بولسأو ةرضاحملا بولسأ ريثأت نيب ةنراقملا اندرأ اننإ ضرعنل . اهنم
 لكشب هؤاقلإ مث « ةرضاحم لكشب عوضوملا ءاقلإ نإف . الثم ماعلا سفنلا ملع يف تاعوضوم

 ( * ) كمصكأمانعألاب عرعكو

 ( ؟) طعاورمملا عع

 تعوق كح



 لخدتك ةبرجتلا فده نم دسفت دق ىتلا تاريغتملل ديجلا لزعلاب حمس نل كلذ دعب ةشقانم

 رخآلا لكشلاب هتداعإ مث ( ةشقانم وأ ةرضاحم ) « الوأ هئاقلإل ةجيتن عوضوملاب ةفلألا لماع

 تقولاو ةبوعصلا يف نيئفاكتم نيعوضوم راتخن نأ الثم اذهل لحلا نوكي دقو « كلذ دعب
 ريغتملاو ىبيرجتلا ريغتملا ةركف همدقت ىذلا لحلا سفن وه اذه نكلو . امهمهفل بولطملا
 نيب عمجلل ةديجلا ةيبيرجتلا تاميصتلا ضعب هجتت اذهل . انحرش نأو قبس امك طباضلا

 . ةيبي رجتلا ةعومجملاو ةطباضلا ةعومجملا ةركفو ةيدعبلاو ةيلبقلا : نيتركفلا
 وحن حماستلا ةدايز فدهب ( ؟ )5651058 فرولش اهب ماق ىتلا ةبرجتلا كلذ ىلع لاثمكو

 : جونرلا

 , ةيموقلاو ءرمعلا يف ؤفاكتلا امهيف ىعور بالطلا نم نيتعومجم برجملا مدختسا
 عقاوب ةرضاحم ١١ ) تارضاحملا نم جمانربل امهادحأ تضرع . ىنادجولا رارقتسالاو ءاكذلاو

 ىعامتجالا ءانبلا يف مهرودو « ةراضحلا يف جونزلا تامهاسم نع ( ةرضاحملل ةقيقد 5

 ىعامتجالا دعابتلاو جونزلا دض بصعتلل سايقم قيبطتب ةيرجتلا تأدب دقو . مهخيراتو
 سفن مادختسإبو نيتعومجملا نيب اذه دعب برجملا نراق مث . نيتعومجملا دنع مهنع

 دق ( تاضاحملا جمانربل ضرعتت مل ىتلا ىأ ) ةطباضلا ةعومجملا نأ ظحالف . سايقملا
 اهيدل تعفترا دقف ةيبيرجتلا ةعومجملا امأ . جونزلا وحن بصعتملا اههاجتا سفنب ترمتسا
 . تارضاحملل ةجيتن ايرهوج اعافترا جونزلا ةبترم

 ءىراقلا حصنأ ) ىرخأ قرط عبطلاب كانه . ىبيرجتلا طبضلا قيقحت نكمي نذإ اذكه
 ةماع ةجيتنك ىفتكنو .( ١١ « ؛ مقر عجارملا يف اهيلع علطي نأ عوضوملا اذهب متهملا
 داعبتساب رهاوظلا يف دوجوملا دقعتلل فيكتلل ةلواحم الإ وهام ىبيرجتلا .طبضلا نأ لوقلاب
 (رثكأ وأ ) لقتسم دحاو ريغتم يف مكحتلا عم كولسلا يف رثؤت دق ىتلا طورشلا ةفاك
 ىنعملا اذهب وهو . نيقيلاو ةقدلا نم ةجرد ربكأ ىلع اهظحالن ىتلا جئاتنلا نوكت ثيحب

 : ىسفنلا سايقلاو ىطابترالا جهنملا ( ج )
 ببسلا اهيأ نع فشكلاب رهاوظلا نيب تاقالعلا ديدحت وه ةبرجتلا نم فدهلا ناك اذإ

 رهاوظلا نيب تاقالعلا عاونأ فاشتكا وه ىطابترالا جهنملا نم فدهلا نإف « ةجيتتلا اهيأو

 تاو



 تناك اذإ ام ديدحتب ىفتكي ىطابترإلا جهنملا نإف ىرخأ ةرابعب . ةفلتخملا تاريغتملاو
 - ةبرجتلا عم نواعتلاب الإ - عيطتسي ال هنكلو دجوت الوأ تاريغتملا نيب ام ةقالع دجوت
 جهنملا كل لوقي امدنعف . عباتلا اهيأو ببسلا اهيأ اهنيب اميف تاريغتملا ةوق ديدحت

 نأ ىنعي امنإف ىماردلا ليصحتلاو حاجنلا يف ةبغرلا نيب ةيباجيإ ةقالع كانه نأ ىطابترالا
 دجلا يف هتبغر تعفترا املك حاجنلا يف ديملتلا ةبغر تعفترا املك هنإ اهادؤم ةقيقح كغلبي

 ليصحتلا نأو ببسلا ىه حاجنلا يف ةبغرلا نأ كلذ نم جتنتسن نأ بجي الو . ليصحتلاو
 وه ءرخآ ببسل ةجيتن امهالك نوكي دقو  اضيأ احيحص سكعلا نوكي دقف . ةجيتنلا وه
 حاجنلا ) امهنأ .طقف كغلبي هنإ . نيرخآلا ىلع قوفتلل ةجاحلا وأ ءاكذلا ىوتسم عافترا الثم

 وأ ببسلا امهيأ فرعت نأ تئش نإ امإ . ثودحلا يف ناتمزالتم ناترهاظ ( ليصحتلاو

 ىلع كتردقل وأ ٠ تاريغتملا يف اهلالخ نم مكحتلا نكمي ةبرجتل امإ كورتم اذهف « ةجيتنلا
 . ثحبلا ىرظنلا جاتنتسالا

 . طايترإلا تالماعمو رهاوظلا
 وأ تامس وأ رهاوظ نيب ةقالع دوجو فشتكتن ىكل : ةيسفنلا سيياقملاو سايقلا

 هذه ريدقتل لبس انيدل نوكت نأ - ءدب ىذ ءىداب - دبال ةفلتخم ةيئكيب وأ ةيكولس بناوج
 تئش نإ - يننإف يماردلا ليصحتلاو ءاكذلا نيب ةقالعلا فشتكا نأ الثم تدرأ اذإ . بناوجلا

 دجوزا نكلا ريداقتلا ظبضلاب هدأ نأ نحدد ةقنلا حميتك ندق كه نوكت نأ اكسال
 ىسفنلا سايقلا ربتعي اذهلو . يماردلا ليصحتلا يف ريداقم نم كلذ بحصي امو ءاكذلا اهب
 . ثيدحلا سفنلا ملعب ىملعلا روطتلا يف ةزرابلا تامالعلا نم

 رابتخاك هروصتت نأ كلذل ةليسو طسبأ نإف سايقلا موهفم هينعي أمل افيرعت تئش نإو

 نع فلتخي ىسفنلا سايقملا نكلو . ةنيعم ةدام يف نيسردملا دحأ هيطعي ىعوضوم ىسبردم
 جاتحتو ةعونتم سبياقملل ةيعوضوملا تابلطتملاف . صئاصخلا نم ددع يف ىسردملا رايتخالا

 امإ اهنع ةباجإلا نوكت ةيسردملا تارابتخالا نإف ءاذه نع الضف .ريبك دهجل اهتابثإل
 ةيبلاغف . تالاحلا ضعب يف الإ كلذ ةيسفنلا سيياقملا بلطتت ال امنيب . ةئطاخ وأ ةحيحص

 نم فدهلا نأل « ةرورضلاب ةئطاخ وأ ةحيحص ةباجإلا اهنع نوكت ال ةيصخشلا سيياقم
 أطخلاو ةحصلا ريدقتل سيلو ةيصخشلل ةيعفادلا وأ ةيجازملا صئاصخلا ديدحت نوكي ةباجإلا
 . بناوجلا هذه يف



 : ديجلا ىشتلا سايقملا لطورش

 ةمسل سايقمف . هسايق دارملا كولسلل ةلثمم هدونب نوكت نأ بجي ديجلا ىسفنلا سايقملا

 اهب رهظي ىتلا ةفلتخملا تاعونتلل ةلثمم هدونب نوكت نأ بجي قلقلاك ةيصخشلا ىف ةنيعم

 . ( جذومنك ١١ لصفلا رظنا ) قلقلا

 نود اهلولدم ريدقت ةيناكمإب ىأ ةيعوضوملاب هنع ةباجإلا زيمتت نأ ديجلا سايقملاو
 ,طرتعلا اذه انرتلم عيعصت نوكأ حي كلذ# نوري

 ىلع ةباجإلاف . ةفلتخملا تاعامجلل ريياعم ديجلا سايقملا نضتت نأ ًاضيأ بجي

 وأ ) تاطسوتم كانه تناك اذإ الإ ءىش ىأ ىنعت ال هيف ةنيعم ةجرد ىلع لوصحلاو رابتخإلا
 قينظت بحي :اذهلو -. ةرقلا :تاعرد اهناسأ .ىلع- نراك ةقلعفملا "تاعامجلل | نيناعم

 لثمت ةمخض تانيع ىلع - درفلاب ةصاخ ةمهم تارارق يف همادختسا لبق -رابتخإلا
 يف رسفت اعجرم كلذ دعب معبصت ىتلا ريياعملا دادعإ متي كلذ ىلع ءانبو . ىلصألا روهمجلا
 . ةيدرفلا تاجردلا هئوض

 قيعلا انهن عارخلا نافاع ةاطرع كاتم نين اسلاو. نينقلاو :ةيعوفوملا مع ةلققو
 . تابثلاو

 انمق ام اذإ ةجيتنلا سفن انيطعي نأ ىأ اتباث نوكي نأ بجي اديج سايقملا نوكي ىكلف
 ىف نيعم صخش ةرارح ةجردل اسايقم كيطعي ىذلا رتمومرتلاف . ةفلتخم تاقوأ يف هقيبطتب
 اذإ امأ . صخشلا ةرارح يف ىلعف ريغت كانه ناك اذإ الإ ةجيتنلا سفن انيطعي نأ بجي موي
 نأ اذه ىنعم ناف نئاكلا يف بابسأ نود ىرخأ ىلإ ةرم نم رتمومرتلا تاءارق تضقانت
 دنع سايقملا يف ةفيفط اقورف لبقن دق عبطلابو . حلاص ريغ هانمدختسا ىذلا رتمومرتلا
 سايقملا ةمالس ىف كشن نأ بجي انإف تضقانت وأ قورفلا هذه تداز اذإ نكل هقيبطت ةداعإ
 . ( 7 عجرم رظنا هصالختسا قرطو تابثلا نع ديزملل )

 . العف هسايقل دعأ ام سايقملا سيقي نأ ىأ اقداص سايقملا نوكي نأ بجي كلذك
 ىكلو . عادبإلا وأ ىساردلا ليصحتلا سيلو ءاكذلا سيقي نأ لعفلاب بجي ءاكذلا سايقم
 ىلع تاجردلاب هيلع تاجردلا نراقت نأ نكمي قداص الثم ءاكذلل ام اسايقم نأ نم دكأتن
 سفن نم صاخشأو الثم نييعماج بالط ىلع هقبطن نأ وأ . الثم ءاكذلاب ةطبترم سيياقم
 ةلادو ةعفترم تاجرد ىلع نويعماجلا بالطلا لصح اذإف ايلقع نيفلختملل ةسردم يف رمعلا
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 ملعب روطتلا ىلع ةلادلا تامالعلا ربكأ نم ةيسفنلا سيياقملا روهظ ربتعي (" لكش )

 « هينيب دروفناتس » سايقمك ءاكذلا سيياقم ةعئاشلا سيياقملا مهأ نمو .. ىملعلا سفنلا

 سايقم نم اءزج قبطي نييسفنلا نييئاصخالا دحأ ةروصلا ىفو «ويقلب رلسكو » سايقمو
 . نيصوحفملا دحأ ىلع هينيب هروفناتس

 ىأ ءايكذألا ءادأب حاجنب أبنتي نأ عاطتسا هانعضو ىذلا سايقملا نأ كلذ ىنعم نإف ايرهوج

 . قداص هنأ

 ةيصخشلا صئاصخلا نم ريثكل سفنلا ءاملع اهركتبا ىتلا سيياقملا تارشع مويلا كانهو

 لصفلا) عفاودلاو ( ٠١ لصفلا ) عادبإلاو ( ١؟ لصفلا رظنا ) ءاكذلاو ( ١١ لصفلا رظنا )

.)1١ 

 : ىلماعلا ليلحتلاو طابترالا لماعم

 فاشتكا نكمي كولسلا نم ةعونتم تامبو تاريغتمل سيياقم انيدل تحبصأ دقو نآلا
 تاقالعلا فاشكتسا متيو .اهل ةدعملا سيياقملا مادختسإب تاريغتملا هذه نيب تاقالعلا

 .. طابقزالا لماعم اهبنأ ةيئاضحإ ةقيرط قلع. دمتعي :ىذلا نطابترالا جينملا وه: عئاظ جهنمب
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 57 ليصحتلاو ءاكذلا نيب ةقالع كانه تناك اذإ ام فرعن نا ديرن اننإ ضرفنل

 ىماردلا ليصحتلل رخآلاو ءاكذلل امهدحأ نيسايقم ىطعن نأ ةلاحلا هذه ىف هلعفن ام

 هاج فا ب نيافقم لك ىلع نيركألل تا
 ريخألا نأ ثيحب ليصحتلا سايقم ىلع بيترتلا سفن ءاكذلا سايقم ىلع مهنك لك اهي

 عفترملاو « كانه طسوتملا وه انه 00 ؛ ءاكذلا يف ريخألا وه يساردلا 0

 . نيتيصاخلا نيب مزالت وأ طابترا وأ ةقالع لعفلاب دجوت نأ اذه ىنعمف كانه عفترم انه

 نيب ريغتلا يف بحاصتلا رادقم نع ربعت ةيددع ةميق ىلإ طابترإلا لماعم نإف ىرخأ ةرابعب

 تاريغتملا نيب ةيباجيإ ةقالع دجوت امدنع ايباجيإ طابترالا لماعم نوكي دقو . سيياقملا

 اضيأ ةيباجيإلا تاقالعلا ةلثمأ نمو . يساردلا ليصحتلاو ءاكذلا نع قباسلا لاثملا يف امك

 ءوسو ىسفنلا قلقلا نيب ةقالعلاو ( نزولا داز لوطلا داز املك ) نزولاو لوطلا نيب ةقالعلا

 لجخلا ةدايز ) ىعامتجإلا ءاوطنالاو لجخلاو ( قفاوتلا ءوس دادزا قلقلا داز املك ) قفاوتلا
 ( ءاوطنالا يف ةدايز اهبحصي

 يفاجلا نلت ضافخلا "اهيكمسو ناجم كن .ةدايازلا «كاينللم ةطايسراالا لفات نوكأ قر
 لق رتوتلا داز اذإ ) ىماردلا ليصحتلاو ىسفنلا رتوتلا ىوتسم نيب ةقالعلاك كلذو رخآلا
 نيب ةقالعلا اضيأ اهتلثمأ نمو ؛ ( يساردلا ليصحتلا دادزا رتوتلا لق اذإو يساردلا ليصحتلا

 لماعت يف « حماستلاو طلستلاو « عادبإلاو ةاراجملا نيب ةقالعلاو « طاسبنالاو ءاوطنالا
 . باتكلا اذه نم ةفلتخملا لوصفلا ايانث ,يف اهظحالن ةلثمأ نم كلذ ريغو « لافطألا

 ( ؟ عجرم رظنا ) ىلماعلا ليلحتلا مساب فورعم رخآ جهنم طابترالا لماعم ىلع دمتعيو
 ريثكب ءاملعلا اهل نيدي ىتلا سفنلا ملع يف ةعئاشلا ةيئاصحإلا بيلاسألا نم نآلا ربتعي ىذلا
 ضعب مادختسا لالخ نم - ىلماعلا ليلحتلا فدهيو . ةمخضلا جئاتنلاو تازجنملا نم
 سيياقملا نم ددع نيب عمجت ىتلا ةكرتشملا صئاصخلا صالختسا ىلإ - ةيئاصحإلا بيلاسألا
 انجرختساو بلاط 7٠٠١ نم ةنيعل اعونتم اسايقم ١ انيطعأ اننإ ضرفنل . رخآلا ددعلا نود
 - اهيلع ىلماع ليلحت ءارجإب - انظحال مث . سيياقملا هذه نيب ةفلتخملا طابترالا تالماعم
 ةيصاخ وأ الماع كانه نأ ضرتفن نذإ اننإ . رخآلا ضعبلا نود ضعبلاب طبتري اهضعب نأ
 فده وه اذهو .رخآلا ضعبلاب طبترت الو اهضعبب طبترت سيياقملا ضعب لعجت ةهباشم
 نم ةعونتم تاعاطق مظنت ىتلا ةيسيئ 7 داعبألا وأ لماوعلا صالختسا : ىلماعلا ليلحتلا
 . ىناسنإلا كولسلا



 مهفلا سيياقم نيب عمجي ءاكذلل لماع دوجو فاشتكا نكمأ ىلماعلا ليلحتلا لضفب

 نيب عمجي عادبإلل لماع كانه نأو ( ؟ لصفلا ) خلإ .. ديرجتلاو « ةماعلا تامولعملاو « ماعلا
 ءاوطنإلل الماع كانه نأو ( ٠١ لصفلا ) ةلاصألاو ةيلقعلا ةنورملاو ةيظفللا ةقالطلا سيياقم

 « ىتاذلا ءافتكالاو « ءاوزنالاو « يعامتجإلا لجخلا سيياقم طابترإل ةجيتن ةيصخشلا يف

 « ةظفاحملاو ةوقلا لويم سيياقم طابترال هجيتن ةيطلستلل لماعو ( ١؟ لصفلا ) ةيساسحلاو
 لصفلا رظنا ) رخآلا ضعبلاب اهضعب فاعضلا ىلع ناودعلاو ةوقلا جذامنل عوضخلاو ٠ فرطتلاو

 ةفلتخملا تاعونتلا راصتخإ ىلع اندعاسي بولسأ وه نذإ ىلماعلا ليلحتلاف . اذكهو .. ( ١١

 . يلمعلا دهجلا يف داصتقالا ققحي كلذبو ىنعم اهل ةليلق داعبأ ىلإ ىرشبلا كولسلا يف

 دقو . ىلماع ليلحتو سايق نم هب قلعتي امو يطابترالا جهنملا نع ردقلا اذهب ىفتكن
 ةيصخشلاب ةصاخلاو ١١ و ٠١ و ١ لوصفلا يف ةصاخ رثكأ ليصافتب جهنملا اذهل انضرعت

 . يطابترالا جهنملا ىلع تالاجملا هذه يف جئاتنلا نم ريثك دامتعا ببسب عادبإلاو ءاكذلاو

 : سفنلا ملع خيرات يف ىربك لحارم ثالث ( د )

 ىلإ ةيلمأت ةيفسلف تناك سفنلا ملع خيرات نم ىربكلا ىلوألا ةلحرملا نأ ودبي ( أ )
 ةيفسلفلا ةسردملا لضفب ةفسلفلاب سفنلا ملع ومن طبترا ةيلمأتلا ةلحرملا هذه يف . ديعب دح

 مساب فورعملا ىفسلفلا رايتلا باحصأ ) وطسرأو نوطالفأو ٠ طارقس اهلثم ىتلا ةينانويلا
 فصول 7259616 سفنلا موهفم راكتبا يف لضفلا ىزعي ةسردملا هذه ىلإو . ( يلاثملا رايتلا

 ا" . حورلاو لقعلا ىأ « ىرشبلا كولسلا نم ةيندباللا بناوجلا

 ناك ىناسنإلا كولسلاب ةيبيرجتلاو ةيملعلا ةفرعملا ومن يف ةيلاثملا ةفسلفلا هتمدق ام نكل

 ىناسنإلاو ىعيبطلا ملعلا يف ىبيرجتلا ىملعلا رايتلا روهظل الطعم ناك امبرو « ادج اليلق
 ىلع تايلاثملاو « كينكتلا ىلع لمأتلل ةسردملا هذه بيلغت ببسب كلذو . ماع هجوب

 تاذلابو تايضايرلا نوكت نأ ابيرغ نكي مل اذهلو . عئاقولا ىلع تادرجملاو « عقاولا
 . ةرتفلا هذه يف اراهدزإ عورفلا رثكأ نم ةسدنهلا

 موهفم ركتبا نم لوأو سفتلا ملع نع ةيجهنم تاشقانم مدق نم لوأ وهف . سفنلا ملعل ىفسلفلا بألا وه وطسرأ ربتعي (*

 , ذصمالل جورلا سردي موهفمك سفنلا ملع
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 ديلقتلا اذه محتلاو . نيينانويلا نم ىفسلفلا ىلمأتلا ديلقتلا نوملسملا ءاملعلا ثرو دقو
 ضعب كانه تناك دقف ءاذه نم مغرلابو . يقالخألاو ينيدلا ديلقتلاب مهتاباتك بلاغ يف

 ةيكولسلا تالكشملا ضعب اومهفي نأ اولواح نمم نيملسملا ةفسالقلا نم ةقرشملا ةلثمألا

 . ( 1و ه : عجارملا رظنا ) ةيملعلا حورلل مارتحاو مهف ىلع تلد ةيملع ةقيرطب

 ديفملا نم نوكي دق « ةيمالسإلا تاطوطخملل ةداجلا تاساردلا بايغب قلعتت فورظلو

 حورلا نم اهبرق ىدم سملي ىكل تاطوطخملا هذه نيوانع ضعب ءىراقلل ضرعأ نأ انه
 ةيقرملا ضرم يف لاقم ء( ثعشألا يبأ نب دمحأ ) ايلوخالملا يف باتك : ةيملعلا

 لاقم . نارمع نب قحسإل ايلوخنالملا ىف لاقم . رشب ىبأ نب ديعسل ( ضرملا مهوت )
 نبا قحسإل نايسنلا ةيودأ يف ةيفاشلا ةلاسرلا « ( رازجلا رفعج وبأ ) ةركاذلا نادقف يف
 مهرايتخاو مهتاوهشو مهتريسو مهقالخأ يف سانلا فالتخا للع نم « نينح
 امو هراضمو هعفانمو برشلا ةليضفو « ندبلا ةسايس باتك « اقول نب ةطسقل
 ريبدت يف ةزوجرألا ؛ بيطلا متسر دمحمل هنم للقملل عفنيو هنم رثكملل ىلوتي
 , ىملدنألا مزح نبال فالآلاو ةفلألا يف ةقامحلا قوط ءاشاب لامك نبال سفنلا
 لإ وا ةثالثلاو « هابلا يف هزوجرأو « عامجلا راوسأو « نوناقلا

 ةلوهجملا تاطوطخملا هذه لاثمأ نم ريثكلاب رخذي ىمالسإلا خيراتلا نأ دكؤملا نمو
 يف اهقيقحتو اهنع فشكلاب مامتها ىلع لدي ام - انملع ءوض يف -ودبي ال ىتلاو
 . ةيبرعلا تاموكحلا وأ نيصصختملا ءاملعلا نم ءاوس هلماش تاعورشم

 نم اهبرق ىدم نم شهدتس تاطوطخملا هذه نيوانع درجم يف رظنلا تنعمأ نإ تنأ
 ؛ ىفنلا جالعلاو , ةيصخشلا ثوحب تالاجم يف نوثدحملا ءاملعلا اهل قرطتي تاعوضوم
 رثكأو اقمعت رثكأ ةرظنل عبطلاب جاتحنو . يعامتجالا سفنلا ملعو ىجولويسفلا سفنلا ملعو
 تايرظنلاو جهانملا ءوض ىف اهليلحتو اهاوتحمب ماملإلل ةداجلا ةساردلا ىلع ادامتعا
 . ةثيدحلا

 . ةيلقملاو ةيسفنلا ضارمألا ضعب جالع يف عادبإلا ىلاتلابو ةسبرامملا لاجم ىلإ ىفسلفلا ىلمأتلا راطإلا نم جورخلل ةداج تالواحمو . ةيكذ تاحمل صاخ لكشب انيس نبالو
 ناسنإلا نع ةعوسوم هلامعأ لكشتو 2 بطلا ىف ةجح هنأب « تيرب » |ءلك هنع رك ذي اذهلو
 . ( 1١ عجرملا رظنأ )
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 نأ لبق ىتح « ةيرشبلا ةفرعملا خيرات يف لئاوألا نييسفنلا ءابطألا دحأ نم هلعجت ةيلقعلاو

 تاباتك ىلع علطملا دجي ةيحان نمف . نألا هيلع هفرعن ىذلا لكشلاب عرفلا اذه روطتي

 نم ةلقتسم اماسقإ صصخي هنإ لب ةيلقعلاو ةيسفنلا ضارمألل ةددعتم تاراشإ انيس نبا خيشلا

 تالكشملاو « ةركاذلا نادقفو ( باثتكالا ) ةيوادوسلاو « ايرتسيهلاو : قلقلاك ضارمأل هبتك

 ام ضعبو . اهجالعل تالواحم مدق لب ضارمألا هذهل فصولاب فتكي مل هنأ ودبيو . ةيسنجلا

 ضارمألا ةسارد يف قئاقحلا ضعبل هنم ركبم ىرقبع هبنت ىلع لدي كلذ نع هبتك يف هيوري
 : كلت ةصق ىف امك ةيجولويسفلا تاريغتلاب اهطبرب ةيلقعلاو ةيسفنلا

 لوحت دق هنأب سجاوهلا هكلمتت تناك ( ؟ ايريتسيه وأ بائتكا ) ةيوادوسلاب ضيرم
 هعزف ببسب هب نيطيحملا ةقياضملو «ريمألا هيبأ عزفل امئاد اردصم كلذل حبصأو . ةرقبل
 ناكو . همحلب اوديفتسي ىتح هوحبذي نأ ىلع هرارصإو « ةرقبلاك رمتسملا هراوخو , مئادلا

 ىعد امدنعو . اديدش الازه لزهو هنزو صقنو ماعطلا نع ضيرملا عنتما نأ كلذ ةجيتن نم

 ىتأ رازجلا نأب هغلبي نم « ضيرملل هتدهاشم لبق - لسرأ ٠ ضيرملا اذه جالعل انيس نبا
 ضيرملا ىلع انيس نبأ لخد ةرتفب اهدعبو . حبذلا ىف ضيرملا ةيغر قيقحتل قيرطلا ىف
 راوخ ضيرملا نم ثعبناف ؟ اهحبذ ديرن ىتلا ةرقبلا نيأ : لءاستي وهو هنيكس هدي ىفو

 هامدق تقثوأو ءاضرأ .ضيرملا حرط انيس نبا ىبأ نم رماوأبو .هعقومل رظنلا اتفلم ةرقبلاك
 نبا ىأ - هنكلو . ضيرملا حبذل ادادعتسا هتنيكس رهشو « هيعارذ ءانيس نبا رمثو . هاديو

 ملو . ةليزهو ةرماض ةرقب اهنإ » لوقي وهو ابناج هتنيكسب ىقلأو ٠ ةأجف ههجو حاشأ - انيس
 يف باشلا أدب اهدعب . اهحبذ ىف عورشلا لبق اهنيمشت بجي هنأو . دعب اهحيذ ناوأ ءىجي
 سجاهلا نم صلختيو هتوق ديعتسي ايجيردت أدبو ٠ ةحضاو هيهشب هل مدق ىذلا هماعط ماهتلا
 . امامت هضرم نم ىفشو « هكلمتي ناك ىذلا

 هنأ ساسأ ىلع . الوأ لكألاب هضيرم عنقي نأ ةصقلا هذه ىف انيس نبا فده ناك دقل

 ةيسفنلا ةحصلا هبعلت ام ىلإ هبتنا كش الب وهو . هباثتكا نم ىفشي دق هنإف ةيهشب لكأ ول
 . ( ١ عجرم ) رصاعملا يسفنلا بطلا هفرعي ىذلا لكشلاب

 فاصنإلا نأ» - ( ١ عجرملا رظنا ) ناملوك سميج ركذي اميفو - اذه نع الضفو
 ريغ كانه نكي مل ىطسولا روصعلا تاراضح عيمج نيب نم نأ ىلإ ةراشإلل وعدي يملعلا
 لوأ تأشن دقف . ةيلقعلا ضارمألا نع ةيملعلا راكفألا ضعب اوروطي نأ اوعاطتسا نمم برعلا

 ندا نب



 ا درا 58 0 ا|00
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 كلا 2 4 | ١ 0 ا 0
 و يي 1 ع -- 30 0 0

 ى» 0 « « انيس نبأ» «» كاريه

 يناثلا نرقلا (مادلعسل وه (م.ق مالال- 68)

 لمأتلا وحن حنجت تناك سفنلا ملع خيرات يف ىربكلا ىلوألا ةلحرملا :( 4 لكش )
 حبصيل ةفلتخملا هتاعوضومب سفنلا ملع اهدعب لقتنا . ةضافضفلا تايرظنلاو يفسلفلا
 . عاضعألا فئاظو ملع تاعوضوم نم اعوضوم

 ءوجللا تلف يتلا ءاممألا ضعب ترهظ ىلوألا ةيلمآتلا ةلحرملا .لالخ يفف كلذ عمو
 ةلثمألا نمو . ثيدحلا سفنلا ملع روهظ مامأ قيرطلا كلذب تدهمو يملعلا ريكفتلا ىلإ
 ةحضوملا 285 « اراوجلو «ائيس نباو » ©8]ع55 « سونئيلاج » كلذ ىلع

 0 : عجرملا نع ةروصلا ) هالعأ مهروص

 ىرخأ ةيسفن تاحصم ءاشنإ كلذ دعب اهعبتو « ةيرجه ا/5؟ ةنس دادغب يف ةيلقع ةحصم

 يفو » .« ( ١ عجرملا رظنا ) ةيبرعلا نادلبلاو قطانملا ضعبو قشمد يف ( تاناتس راميب )
 ناك يذلا تقولا يف ةيناسنإ ةلماعم نوقلتي .نويسفنلا ىضرملا ناك ةيبرعلا تايفشتسملا هذه
 ةملظملا ةروجهملا ةيبقألا يف لسالسلاب نوقلُي وأ « نوقّرحي ةيحيسملا لودلا يف مهؤالمز
 ( 5 عجرملا رظنا ) توملا ىتح

 ةفسلفلا نم يلعفلا هكاكفناب تأدب سفنلا ملع روطت يف ىربكلا ةيناثلا ةلحرملا ( ب )

 نماثلا نرقلا فصتنم ذنم ىبيرجتلا بطلاو ءاضعألا فئاظو ىملع تاساردب هطابتراو
 جهنملاب ةدافتسالاو ىملعلا جهنملا مادختسا ىف حضاو رولبت ىلإ كلذ ىدأ دقو .رشع
 امب سفنلا ملع دافتسا كلذك . ةيبطلاو ةيوضعلا مولعلا ىف امدختسم ناك ىذلا ىبيرجتلا

 : امهو ىرشبلا كولسلاب احضاو اطابترا نيطبترم نيعوضوم نع ءاضعألا فئاظو ملع همدق
 . كاردإلاو ساسحإلا
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 ناك ىطسولا روصعلا .يف ( ه : لكش )
 نوطبريو نوسبحي نويلقعلا ىضرملا

 ةيبقألا يف نومريو « لسالسلاب
 يف نكي ملو . توملا ىتح ةروجهملا
 ءاملعلا ىتح ركذي اميف - روصعلا هذه
 نيذلا برعلا ريغ ا

 ةيلقعلا ضارمألل ىفشتسم لوأ اوئشن
 راكفألا ضعب اونبتي نأو « خيراتلا 9
 ضارمألا جحالعل ةيبطلا ةيملعلا

 سيئرلا خيشلا ءاملعلا ركذيو . ةيلقعلا
 خيرات يف ةقرشم ةمالعك انيس نبا
 ضارمألل يبطلا يسفنلا جالعلا

 . ةيسفنلا

 : 16. 109+ تراكيد

 نيذلا لئاوألا داورلا نم اربتعي' ىناملألا تدنوقو ىسرفلا فوسليفلا تراكيد ( * لكش )

 ةيجولويسفلا ةلحرملا ىلإ سفنلا ملعب روطتلا ىف اومهاس
 ءاشنا ىف هتمهاسمب ىناثلاو « لقعلاو مسجلا نيب طابترالا نع هيفسلفلا هتاباتكب لوألا

 اركرم هيف مامتهالا ناك ىذلاو ملاعلا ىف 1عامعأل جربنيلب ىبيرجتلا سفنلا ملعل لمعم لوأ

 اضيأ تدئوفق بئتك دقو . ساسحإلاو كاردالا نع ةيجولويزيف - وكيس براجت ءارجا ىلع

 . ىجولويزيفلا سفنلا ملع سسأ نع ادئار اباتك

 ( تدنوف )

 مل 060 ل

 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ



 1 005 3 ةلثمأ )
 .: فشكت ةلثم

 ١ ىف ن ا نويلقعلا ىضرسلا .هاقلي ناك ام ىدم / . نع
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 تاسارد ىهف سفنلا ملع ومن ىلع اريثأت ساسحإلل ةيجولويسفلا تاساردلا ا افا
 جيزبيال ةعماجب يجولويسفلاو حيرشتلا ذاتسأ 1765062 ربيف دي ىلع ىسمللا ساسحإلا
 ىبيرجت ديلقت مئاعد ءاسرإ ىف لضفلا هل دوعي ىذلا . ( ؛ عجرم ) رظنا ايناملأب 1. عم
 آل/انضكغ تدنوف دي ىلع ١4176 ةنس ملاعلا يف سفنلا ملعل لمعم لوأ هأشن ىلإ دعب اميف ىدأ
 .(5 عجرم رظنا )

 سفنلا ملع سسأ هاممأ اباتك تدنوف بتك دحاو ماعب لمعملا اذه حاتتفإ لبقو

 اهنكمي ةيملع ةسارد ( ريكفتلا ) لقعلا ةسارد هفده لعج ىذلا ( ؟ عجرم ) » يجولويزيفلا

 ىذلا لمعملا ءاج اذهلو . ريكفتلا مكحت ىتلا ةيعيبطلا نيناوقلا مهف ىلإ ةياهنلا يف ىدؤت نأ
 ازكرم مامتهالا ناك اذهلو . فدهلا اذه قيقحت وحن ىرخأ ةوطخ 1هأم218 جيزبيالب هأشنأ

 . روعشلاو ريكفتلا تايلمع ةسارد فدهب ساسحإلاو كاردإلا نع براجت ءارجإ ىلع

 انديصر ةدايز ىلع سفنلا ملع خيرات نم ةيجولويسفلا ةلحرملا تدعاس دقف ماع لكشبو
 ةيوضعلا تايلمعلا نيب ةقيثولا تاقالعلابو ٠ ناسنإلل ةيجولويبلا ةعيبطلاب ةفرعملا نم

 . سفنلاو مسجلا نيب لعافتلاو ةيلقعلاو

 ةيفسلفلا راكفألا ضعب نع سفنلا ءاملع ىلخت يف ىسيئر رود اهل ناك ةفرعملا هذه

 نم مهنكم امم . ةمكحملا ةيجولويسفلا براجتلا مادختسا ةرم لوأل نيلواحم « ةضافضفلا

 ىواست ةدحاو ةبرجتب امبرو ةريصق تارتف يف ةيسفنلا تايلمعلا ضعب نع فشكلا يف مسحلا
 . ىفسلفلا ريكفتلا نم ماوعألا تارشع اهجئاتن يف

 امم « ىأرلا يف تافرطتلا ضعب راثأ ةيجولويسفلا تاساردلاب سفنلا ملع طابترا نأ ىلع

 وأ ايوضع نوكي نأ نود سفنلا ملع كانه نوكي نأ نكمي ال هنأ دقتعي ضعبلا لعج
 ةيعبتلا هاجتا تبراح ةديدج ةهبج رولبت ىلإ خانملا اذه ىدأ دقو .ايجولويسف
 اميف قيمع رثأ اهل ناك ىتلا ( ؟ عجرم رظنا ) ةيوقلا ججحلا ضعب تريثأو . يجولويسفلل
 . اعوضومو اجهنم سفنلا ملع لالقتسا ىلع دعب

 . يتاذلا رولبتلاو لالقتسالا وحن اثيثح مدقتي سفنلا ملع ذخأ اذهل

 اهيف سفنلا ملع أدب ةلحرم يهو ىملعلا لالقتسالا ةلحرم يه ةثلاثلا ةلحرملا ( ج )

 ثحب بيلاسأو ةيملع جهانم نوركتبي نوثحابلا اهيف أدب ةلحرم . اعوضومو اجهنم لقتسي
 . ةدقعملاو ةعونتملا تاعوضوملا ضعب ةرولب نع الضف « ةديدج

 دس نال



 ذنم سفنلا ملع يف ةعونتملا روطتلا بناوج سكعت باتكلا اذه لوضف نأ نم مغرلابو

 ءاملعل ةيملعلا تادقتعملا بسحب ةددعتم تارايت تذختا لالقتسالا ةلحرم نإف « هلالقتسا

 ::نيفنلا

 فشكلا وهو ادحاو ناك ودبي اميق مهفده نإف « سفنلا ءاملع تادقتعم نيابت نم مغرلابو ْ

 . ىناسنإلا كولسلا ىف ضومغلا بناوج نع ةئداهلاو ةمظنملا ةيملعلا ةساردلا لالخ نم

 . ءاملعلل ةيفسلفلا تادقتعملا عونتب تعونت لئاسولا نإف « دحاو فدهلا نأ نم مغرلابو

 يتأي اميف اهترولب نكمي ةيرظنلا تاهاجتالاو سرادملا نم ريثك نيوكت ىلإ ىدأ امم
 ٠56257٠ ٠١( عجارم رظنا سفنلا ملع سرادم نع ديزملل )

 : سفنلا ءاملعل ةماعلا ةيرظنلا تاهاجتالا ( ه )

 اذه لثميو ةئيبلا نم يأ ٠ جراخلا نم موكحم يناسنإلا كولسلا نأ ىري هاجتا - ١
 انه ىلع قلطيو 88241058 « ارودناب ٠» و « رئيكس » و « نوسطاو » و « فولفاب » هاجتالا
 ةيملعلا براجتلاو يعوضوملا يملعلا ثحبلا يه هاجتالا اذه ةليسوو « ةيكولسلا » مما هاجتالا
 . ( 7 لصفلا رظنا ) ةئيبلا نم كولسلا بناوج ملعت ةيفيك نع ةفشاكلاو ةطبضنملا

 دنمجيس » فورعملا يواسمنلا يسفنلا بيبطلا هسسأ يذلا يسفنلا ىليلحتلا هاجتالا - ؟
 « رجنليم »و مكث «رلدأ هو لانه# « جنوي » مث ديورف دوهجل ناك دقل . 1ءان0 « ديورف
 ىوق . ةيروعشال عفاود درفلل ىرهاظلا كولسلا مكحي ام نأ فاشتكا يف لضفلا 8عدهن#'
 اهعيمج « ( ديورف دنع ةيناودعلاو ةيسنجلا زئارغلا يه ) ةيئادب زئارغو « ةيقطنم ال ةيلخاد
 ذنم ةتوبكمو ةيروعش ال عفاودلا هذه نألو . ةيصخشلاو يرشبلا كولسلا هيجوت يف مهاست
 ءاطخألاو « ةيدرفلا هتاليختو درفلا مالحأ لالخ نم الإ اهيلع عالطالا نكمي ال هنإف رغصلا
 ةدوعلا ىلع دعاسي يذلا رحلا يعادتلا جهنمب ايملع اهنع فشكلا نكمي امك . ةدوصقماللا
 بابسألا ىلع علطي نأ درفلل نكمي ثيح ةلوفطلا نم ةركبملا لحارملا ىلإ صخشلاب
 . ضرملا وأ ةحصلا يف كاذ وأ وحنلا اذه ىلع فرصتي هلعجت يتلا ةميدقلاو ةئيفدلا

 . ةيروعش ال ةيصخشلاو كولسلا رداصم نأ ىلع يسفنلا ليلحتلا ءاملع قافتا نم مغرلابو
 اوفلتخا مهنإف ءدعب اميف ةيصخشلا ليكشت يف امماح ارود بعلت ةلوفطلا تاربخ نأو
 عضي « ديورفف » . تاموصخلاو تانحاشملا نم اريثك مهنيب اميف تراثأ ةعساش تافالتخإ

 هل ما دس



 ارودناب ليكم نوسطاو فولفاب
 (  هوورلم) ( -روجنك) (ا5ه) - زامل (زؤ 5 -دمهج)

 يكولسلا هاجتالا ولثمم ( + لكش )

 « باستكإلا ةركف ىلع نودكؤيو . رهاظلا كولسلل مهمامتها يكولسلا هاجتالا ءاملع يلوي
 ىلع ةيئيبلا بناوجلا شعب ريثأت زاربإ يف نونواعتي ام ردقب مهنيب اميف نوفلتخي الو
 . هباستكا بيلاسأو كولسلا

 ةلوفطلا يف تبكلل ضرعنت يتلا يه اهنأ سسأ ىلع هتيرظن يف ازراب ارود ةيسنجلا ةزيزغلل
 كولسلا تاددحم نأ زربأ «رلدأ » نأ الإ . كلذ دعب يروعش ال وحن ىلع كولسلا كرحتو

 ناسنإلا لشفو . قوفتلاو ءامتنالا يف ناسنإلا ةبغر ىلع زكرتتو ةيزيرغ تسيلو ةيعامتجا
 « جنوي » امأ . ةيناسنإلا تايصخشلا ةيبلاغ هجوي ىذلا صقنلاب ًاساسحإ هيدل ريثي كلذ ىف

 كانه نأ اضيأ ىأر دقف ةيطاسبنالاو ةيئاوطنالا ةيصخشلا طامنأ ةركف ىلع هديكأت نع الضفف

 ققحي ىتح نييروعشاللا نيب سناجي نأ درفلا ىلعو . ايدرف اروعش الو اعيمج اروعش ال
 رارغلا ىلع ةدايع ءاشنإ يف «رجننيمل » لضفلا دوعيو . يعامتجالاو يدرفلا لماكتلا هسفنل

 . ديورف ءىدابمل تاميعدت تمدق يديورفلا

 ينعت ةيناملأ ةملك ىهو ؛ تلاتشج .ىلإ ةبسن « ىتلاتشجلا هاجتالا اضيأ كانهو - ؟

 لكك متي ءايشألل انكاردإ نأ مسالا يحوي امك ىري هاجتالا اذهو . ةيلكلا ةغيصلا وأ لكشلا

 سيلو لكك كولسلل رظنلا هاجتا ةسردملا هذه باحصأ بلغ اذهلو . ءازجأ ىلإ زيمتي مث

 اضيأ ةسردملا هذه باحصأ عضو .دقو . ةيكولسلا لعفت امك ةلقتسم تادحو وأ تايئزجك

 يف اهل انضرع دقو « ةئيبلا يف ةفلتخملا تاغيصلا كاردإ ىلإ ىدؤت يتلا نيناوقلا نم اددع

 تريكو ال ننال « رميهترف سكام 2« هاجتالا اذه يلثمم مهأ نمو .٠ عساتلا لصفلا

 ْ . ايناملأب اودلو ةثالثلاو 108165 رلهوكو 160128 اكفوك

 م08



 رجننيم رلدا جنوي ديورف
 - 4 ؟ووإب - وما“ اوجذ - ؟مإلم 0 و95

 ىليلحتلا هاجتالا ولثمم ( ١ لكش )

 يذلا 1عمه 2:86[ « هيجايب ناج » فورعملا يرسيوسلا ملاعلا هدئار هاجتأ كانهو -

 كولسلا نم بناوج يهو ةيفرعملا تايلمعلاب متهي نأ هيلع ىغيني سفنلا ملاع نأ ىري
 ةيصخشلاو كولسلا هيجوت يف احضاو ارود بعلت اهنأ ولو « ةرشابملا ةظحالملل عضخت ال
 كولسلل همامتها يلوي يذلا يكولسلا هاجتالا يفرعملا هاجتالا اذه ضراعي اذهلو . ملعتلاو
 نكميالو « هاجتالا اذه اهانبتي ميهافملا نم أريثك نإ . ةرشابم اهتظحالم نكمي . يذلا
 يعولاو ءاكذلاو ريكفتلا لثم كلذو اهيلع لالدتسالا نكمي نكلو ةدرجملا نيعلاب هتظحالم
 نود « ةئيبلاو ملاعلل انكاردإ مكحت اهنأ - الثم - هيجايب ىري ءايشأ ىهو . عقوتلاو « ميقلاو
 . ناسنإلا يعو ومن ىف ايبلس ارود بعلي. ىجراخلا ملاعلا وأ ةئيبلا نأ اذه ينعي نأ
 رمي يعو وهو « اهب هيعو ىدمب موكحم ناسنإلا ىلع ةئيبلا ريثات نأ ىري « نذإ « هيجايبف

00000 
 ا

 ) لكش ٠١ (

 هيجايب ناج



 هومنو هريغتب صخشلا ىدل ةئيبلا كاردإ ريغتي اذهلو . ةقلتخم ةيئاقترا لحارم يف

 ومن ىلع « هيجايب ناج » ةيرظن اهتكرت يتلا جئاتنلا ضعب ليصفتلاب شقاننسو . هجوضنو
 هاجتالا اذهل مضي نأ نكميو . ( يناثلا لصفلا ) يئاقترالا سفنلا ملع ةصاخ . سفنلا ملع

 [؟1671ععققت0 دراجكريك نم اءدب يدوجولا سفنلا ءاملعو نويجولونمونفلا ةفسالفلا يفرعملا

 أذه ىدؤمو . اهته8 « جنيل » و 2/8 « ىامولور » و 58616 . « رتراس لوب ناج » مث

 نأ قيررفلا اذه: تاحعا ىري اذهلو . انتايصخش مكحت يتلا يه ملاعلا نع انءارآ نأ هاجتإلا

 يناسنإلا كولسلا ناو« هنا ةماقلا ةربخلا اهمكحتو « ةينغو ةيرث ةعيبط ةيناسنإلا ةعيبطلا

 ريكفتلا بيلاسأو زومرلاو راكفألاو « ميقلا ملاع ىلع زيكرتلاب سردي نأ بجي ببسلا اذهل
 . ةصاخنأ هتاربخ لالخ نم درف لك اهينبي يتلا

 جنيل يام رتراس دراجكريك

 ( -دكؤكإل) ( حلكحك) (اؤهعس روم ( اممو -١148؟)

 يدوجولا هاجتالا يلثمم ضعب , ١١ لكش ر

 « هلاضن لالخ نم نوكتت درفلا ةيصخش ناب ةلئاقلا ةركفلا ىلع ىدوجولا هاجتالا زكري

 هب ققحي ايولسأو ةميقو ىنعم ةايحلا يف هسفنل دجي نأ ىلإ ةيلخادلا هتاذ ليكشتل يتاذلا

 هسفنب فشتكي نأ ىلع درفلا ةناعإ ىلإ ىنادجولا جهنملاب يسفنلا جالعلا هجتي ادهلو . هتاذ

 ةيلوؤسملاو نيرخآلل يباجيإلا ءامتنالاو ةهجاوملا لالخ نم هتايحل ام ةميقو ىنعم
 قوعت يتلا ملظلا لاكشأ ةفاك رهق ىلع نيرخآلا عم نواعتلا يف لثمتت امك ةيعامتجإلا

 .( ١١ عجرملا رظنا ) ةميلسلا تارايتخالا قوعتو تاذلا قيقحت

 يف رولبت يذلا طاتتطقهأوأنع يناسنإلا هاجتالا دجوي - عبطلاب رخآ سيلو اريخأو اجو

 عجرملا رظنا ) يكولسلا هاجتالاو ىليلحتلا هاجتالا نيب « ةثلاث ةوقك » ةريخألا 00

 [ءما2 «زلريب كيرديدرف » و 8485108 «ولسام ماهاربإ » ىئاسنإلا هاجتالا لثميو .

 عوفدم هتعيبطب ناسنإلا نأ وه قيرفلا اذهل يسيئرلا قلطنملاو . 1208615 ءزرجور 0 مو

 اذهلو . تاذلا قيقحتو عادبإلاو ءاقترالاو ومنلل يسيئر عفاد ىلع يوطني هنأو . ريخلا لعفل

 احا



 ١ ( كا“ - ة١م) لسام ( .19 ( ا1مؤ؟ ) رلريب ( ب

 - )15١9 زرجور( ج ))

 يناسنإلا هاجتالا كن ضعب ( ١؟ لكش )

 ناسنإلا تايناكمإ نأ تبثيل هتايح نم اماع ٠١ نم برقي ام ( )١ «ىلسام » بهو دقل
 « زلريبل » ناك دقو . تاذلا قيقحت وحن فداهلا كولسلل هعفدت يتلا ىه ايلعلا هتاجاحو
 يف اهتيوقتو ةيدرغلا زيرعت فدهب ةيجالعلا بيلاسألا ضعب ةيمنت ىف لضفلا ( ب )
 قيقحتل جالعلا نم ابولسأ روط دقف ( ج) «زجور » امأ . . ةفلتخملا تاربخلا ةهجاوم
 0 ل ا كلا سلا رمل
 , ليمعلا ىلع زكرتملا جالعلا مساب جالعلا يف هبولسأ ىمسيو . عادبإلاو حتفتلاو ىمنلل
 نوكي نأ بجي ال هيأر يف جلاعملاو . ةدشب اهبضضفري ىتلا ضيرم ةملك فدارت ةملك ليمعلاو

 قيقحت يف هتيرحو هتارايتخال هسفنب لصي نأ ىلإ رشابم ريغ لكشب ليمعلل ادشرم الإ .
 . ( ٠١ , 1؟ عجرملا رظنا ) اهيضتري يتلا بيلاسألاب هتاجاح

 مب جا نت



 لك فشتكي نأ ىلع رشبلا دعاسي نأ يه سفنلا ملاع ةفيظو نأ يناسنإلا سفنلا ءاملع ىري

 يف انضرع دقو . داشرإلاو هيجوتلا لالخ نم اهقيقحت ىلع هتناعإو ةيقيقحلا هتايناكمإ مهنم
 يمن (ولسام ةصاخ ) هاجتالا اذه ولثمم اهانبتي يتلا تاليلحتلا مهأ دحأل (؟) لصفلا
 ١ . يرشبلا عفادلل مهترظن

 ؟ سفنلا ملعل ةفلتخملا سرادملا عم لماعتن فيك (و )

 هناضنألا نمو. :ةولدتملا وأ نوتمركلا ةوذب ةمز ىديسم ىرظتا ءاجتا لكلا نأ فقال

 هتساردو ىناسنإلا كولسلا مهفل ريثكلا فاضأ دق تاهاجتالا هذه نم هاجتأ لك نأب ررقن نأ

 نأ ذنم اينمز ةريصق ةرتف يف سفنلا ملع يف حضاو ومن ىلإ كلذ ىدأ دقو . هتالكشم جالعو

 ظوحلملا ومنلا نم اريبك اءزج نأ كش الو . بطلاو ءاضعألا فئاظوو ةفسلفلا نع لقتسي أدب

 لك راصنأب عفد امم سرادملا ددعتو رظنلا تاهجو فالتخإ ببسب نوكي دق سفنلا ملع يف
 . ةصاخلا رظنلا تاهجو دييأتل عادبإلاو ثحبلا يف سامحلا ىلإ هاجتا

 امن دق اهل انضرع ىتلا تاهاجتالا نم هاجتا لك نأ ظحالن نأ ابيرغ نوكي ال دقو

 نم مغرلاب هنأ دكؤن نأ ىلإ اذه انوعديو . ىرخألا رظنلا تاهجو يف تارغث كاردإل ةجيتن
 تايرظنلا هذه ضعبف . بويعلا ضعب ةيرظن لك يف نإف « ةيرظن لك اهلمحت ىتلا ايازملا
 كولسلا للحت تايرظنلا ضعبو « ةيملعلا دكؤت ىرخأ ةيرظن ىتأت ىلاتلابو « ةيبيغلل حنجت
 « لكك ناسنإلل رظنلا بجاولا نم نأ دكؤتل ىرخأ ةيرظن ىتأت ىلاتلابو  ءازجأل هتتفتو

 اذه يف ةباجتسالل ايوضعو ايجولوبب زهجمو لخادلا نم عوفدم ناسنإلا نأ دكؤت ةيرظنو
 بستكي ىعامتجا طسو يف شيعي ناسنإلا نأ دكؤتل ىرخأ ةيرظن ىتأتو ٠ كاذ وأ هاجتالا
 . اذكهو .. هلك نكي مل نإ هكولس نم ريثكلا هنم

 وه مويلا سفنلا ءاملع ىلع بلاغلا نإف اذهلو ةقيقحلا هذه سفنلا ءاملع ةيبلاغ كرديو

 هاجتالا اذه نأ كش الو . اهيف امم لضفأ رظن ةهجو لك نم ذخأي ىذلا ىقيفوتلا هاجتالا

 ىملعلا ثحبلا يف ىربكلا اهتميق اهل ةيسيئر ةملسم نم قلطنيو هوقب ومني ىقيفوتلا

 ةهجاومل ةديج ةسايس اهنوك ودعت ال ةديجلا ةيرظنلا نا : ىهو ءاوسلا ىلع قيبطتلاو

 رظنلا نم ةهجولا هذه نع اربعم باتكلا اذه ءىجيو . ليدعتلاو مهفلاب ةفلتخملا رهاوظلا

 بناوج نم ةدافتسا رثكأو ىرخألا نم لضفأ تايرظنلا ضعب نأ نع عبطلاب لفغن نأ نود
 . مولعلا نم هريغ ىفو اذه انملع يف ةفلتخملا روطتلا

500000- 



 ( ؟) مقر حراش راطإ

 سفنلا ملع ىف ةبرجتلل ىليصفت جذومن
 يحرسملا رودلا ءادأ يف جامدنالا

 ىلقع روصت نيوكتو

 : ةبرجتلا ةمدقم ( أ )

 ىذلا ١١ ( ١/218070 عجرم رظنا ) ىزداتان ىتيفوسلا ملاعلا اهب ماق ةبرجتلا هذه

 فقوملل مهراكفأو مهكولس ليكشت ىلع نييحرسملا نيلثمملا ةردق همامتها ىعرتسا
 . هرود ءادأ يف جمدنيف ءايوق اليكشت ةيحرسملا هضرفت ىذلا رودلا وأ ليختملا

 ىتلا ةيصخشلا ةعيبط نم اهنكلو « هتعيبط نم تسيل تاربخو تامس هئادأ يف جمديو
 دهعمب نيلثمملاو ةبلطلا ىلع ةطوبضملا تاظحالملا نم ددعب ىزداتان ماق اذهل . اهلثمي

 . ةردقلا هذهل امئالم اريسفت دجي ىكل ىتيفوسلا داحتالا ىف ىزيلبتب ةيحرسملا نونفلا

 دقانلا دامعأ لاثمأ نم عوضوملا اذه نع ةيرظنلا لامعألا ضعبل مظنم ليلحتب ماق امك
 نمو . لثمملا ةيجولوكيس نع 5182151837851 « ىكسفالسيناثس » فورعملا ىنفلا

 امدنع ثدحي رودلا ءادأ يف ديجلا جامدنالا نأ ىزداتان ضرتفا ثحبلا اذه لالخ

 امدنع ىأ . رودلاو فقوملا بساني ىلقع روصت وأ راطإ نيوكت يف لثمملا حجني

 كلتل ةلثممو ٠ ةدحاو ةينادجو ةربن تاذ ريكفتلا نم ةلاح نيوكت ىف لثمملا حجني

 راطإ ىلإ راطإلا اذه لوحتي امدنعو . اهلثمي ىتلا ةيصخشلا ىلع رطيست ىتلا ةلاحلا

 . ديجلا جامدنإلا طورش نم ايسيئر اطرش حبصي « هجومو تباث

 : اههادحأل انه ضرعت براجت ةدعن ىرجأ ةيضرفلا هله نم تحابلا دكأتي ىكلو

 : ةبرجتلا يف ةيسيئرلا ةلكشملا ( ب )
 نيذلا مه ىحرسملا رودلا يف ديجلا جامدنالا ىلع نيرداقلا صاخشألا نإ

 كولسلا ليكشت هلالخ نم نكمي ىلقع روصت وأ راطإ نيوكت ةعرسب نوعيطتسي

 . ليختملا كولسلل اقباطم نوكي ثيحب قليثمتلا

 :ةنيعلا( ج )

 ىزيلبت حرسمب « 8 » مهنم ىلوألا ةجردلا نم نيلثمم ةرشع ( ١ ) : برجملا راتخا

 تينا



 ( عبات ) ؟ مقر حراش راطإ

 ةءافكلاب مهل دوهشم نكلو نيثدحم نيلثمم ةعبس ( ؟) ء« وكسوم حرسم نم نانثأو
 البقتسم مهتذتاسأ مهل عقوتي « ةيحرسملا نونفلا ددعم يف بالط ةرشع ( ؟ ) ٠ حاجنلاو
 نمم نيفلختم دهعملا سفن نم بالط ةعبرأ ( 0 ) « نييداع بالط ةعبس ( ؛ ) « اديج
 ءايجروجب روهشم ىديموك لثمم (1) ء« مهتءافك مدعل دهعملا كرتب اوحصن
 مو « ىسفن ,ىئاصخأ « 1؟ » مهنيب نم حرسملاب ةقالع مهل اصخش نورشعو دحاو ( 0 )
 . ةبتكو نييرادإ

 : ةيرجتلا تاءارجإ( د )

 هيديب لوانتي نأ - ةدح ىلع - ةبرجتلا دارفأ نم صخش لك نم بلطي ١-

 . نزولا يف ناتيواستم ناتركلاو « ةرك دي لك يف نيتيديدح نيترك

 ىرخألاو لقثأ نيتركلا نيتاه دحأ نأكو روصتي نأ صخشلا نم بلطي - ١
 عجشي ناك ء كلذ روصت نع هزجع ةنيعلا دارفأ دحأ ىدبأ نأو ثدح اذإف . فخأ
 نيتركلا دحأ نأ كاردإ يف ىأ ) كلذ يف حجن هنإ ررقي نأ ىلإ ؛ كلذ ىلع حاحلإب

 . ( امهيواست نم مغرلاب ىرخألا نم فخأ

 . ةيواستملا روكلا نم جاوزأ ىلع ةرم ١6 ةدمل ديدج نم نيرمتلا اذه رركي - ؟
 فخأ ةرك امئاد كانه نأب ءاحيإلا ديكأتو « ةقباسلا ةيروعشلا ةربخلا ميعدتل كلذو

 ل كو

 ةيواستم ىرخأ نازوأ نيب ةنراقملا هنم بلطيو صخشلا انيع اذه دعب ضمغت - ؟

 اذه نإف فخأ رخآلاو لقثأ نينزولا دحأ نأ كردي نأ صخشلا عاطتسا اذإف . نازوألا

 لالخ نم هتراثإ قبس ىذلا ىلقعلا راطإلا نيوكت يف حاجنلا ىلع اليلد ربتعي
 نزولا يف نيتيواستملا نيتركلا نأب ءاحيإلا ىلع تماق ىتلاو . ةقباسلا نيرامتلا
 كردي نأ يف صخشلا لشفي ثيحب « عادخلا اذه ثدحي مل اذإ امأ ء ناتفلتخم

 ربتعي اذه نإف ٠ هميعدت قبس ىذلا روصتلا اذهب امواقم نييواستم نينزولا نأ رارمتساب
 ىلعو . بولطملا هاجتالا يف روطتي مل هتراثإ قبس ىذلا يلقعلا راطإلا نأ ىلع اليلد
 نيب ىواستلا ) حيحصلا كاردإلا اركبم كردي نأ صخشلا عاطتسا املكف اذه

 . لبق نم تيثملا ىلقعلا راطالا ريثأت فعض ىلع اليلد كلذ ناك املك « ( نينزولا

 هم



 ( عبات ) ؟ مقر حراش راطإ

 : ةبرجتلا جئاتن ( ه)

 : اهتظحالم نكمأ ىتلا جئاتنلا مهأ ىنآلا لودجلا نيبي

 ىلوألا ةجردلا نم نولثمم
 نوثدحم نولثمم
 نوزاتمم بالط
 نويداع بالط

 ةبتكلاو نويرادإلا
 ئديموكلا لثبملا

 طورشلا لظ يف ىلقعلا راطإلا ريثأتل ةيوئملا ةبسنلا نأ لودجلا نم ظحالن
 كلذك . نيلثمملا ريغب ةنراقملاب ىليثمتلا جامدنالا يف نيحجانلل ريثكب ربكأ ةقباسلا
 يف نيصصختملا ادع اميف ىلقع راطإ نيوكت يف نولشفي « نيلثمملا ريغ » نأ ظحالن
 , نييحرسملا لثم كلذ يف مهلثم راطإلا اذه نيوكت يف نوحجني ءالؤهف . سفنلا ملع
 نم اطرش ودبي اميف ربتعي ىلقعلا جامدنالا نأ ىلع لدي امم : لقأ ةبسنب نكلو
 نم ةلثممو الثمم رشع ةعبسلا ةعومجه نيب امأ . سفنلا ملع يف حاجنلا طورش
 . رثؤم ىلقع راطإ نيوكت يف لشفي ادحاو اصخش الإ دجن ال نيثدحملاو نيفرتحملا
 كلذك . ةيديموكلا راودألا ىف هحاجن بستكا هنأ نيبت صخشلا اذه ةلاح عبتتيو
 نأ ىزداتانل نيبت نيصخشلا نيذه عبتتبو ٠ نيزاتمملا ةرشعلا نيب نم طقف نانثأ لشف
 فرع ةبلاط تناك دقف رخآلا امأ . ةيديموكلا راودألا ءادأ يف هزايتما بستكا امهدحأ
 . نيزاتمملا ةعومجم يف ريخألا اهبيترت ءاج دقو « ةريغصلا راودألا ءادأ اهنع

 تسب دش



 ( عبات ) ؟ مقر حراش راطإ

 : ةشقانمو جئاتنلا ىلع ماع قيلعت ( و )

 اعضاو براجتلا نم رخآ اددع مصو نيرخآ نيلثمم ىلع ةبرجتلا هذه ىزداتان داعأ

 نأ الثم اهنم هجئاتن ةظحالم مث هتيبثتو ىلقعلا راطإلا ةراثإل ةفارطلا يف ةياغ بيلاسأ

 ىفو . ماجحألا هتوافتم ةيبشخ تاناوطسا ىلع هرصبب زكري نأ صخشلا نم بلطي
 ةريغصلا ةيبشخلا تاناوطسألا نأ ول امك روصتي نأ صخشلا نم بلطي كلذ ءانثأ

 ةريغصلا تناك ول امك ىأ ) ربكألا مجحلا تاذ تاناوطسألا نم انزو لقثأ مجحلا

 ىرخأ تاناوطسا - ةرم ١١ نيرمتلا ةداعإ دعب لوانتي مث . ( ةفوجم ةريبكلاو ةتمصم

 نأ دكؤي امب « هاجتالا سفن يف جئاتنلا تراسو . اهماجحأ نيب ةنراقملا هنم بلطي

 نيب عيشت ام رثكأ عيشت ليختم فقوم يف تباث ىلقع ءاطإ ةراشتسا ىلع ةردقلا

 يف عانقإلا طورش مهأ نم نأ كلذ ىنعمو . ديجلا جامدنالا ىلع نيرداقلا صاخشألا

 نييديموكلا لشفل ةبسنلاب امأ . هليثمتب صخشلا موقي ام هقيقحب داقتعإلا وه ليثمتلا
 لثمملاف . ديجلا جامدنالا نم عنمت دق ايديموكلل ةيجولكيسلا ةعيبطلا نأ ىلع لديف

 بلاغلا يف نيدهاشملا ىلع ضرعي - ىزداتان ىري اميف - ايديموك ًارود ىدؤي ىذلا
 فدهي الو دقنلاب موقي هنأ ىأ « اهلثمي ىتلا ةيصخشلا وحن رخاسلا ىدقنلا ههاجتإ

 1١١(. عجرم ) جامدنإلل

 بدل اال



 ةصالخلا

 نكمي اطورشو ابابسأ هل نأ يأ «ريسفتلا لبقي ىناسنإلا كولسلا نأب سفنلا ملاع ملسي

 . تاببسملا هذه عقاول حيحصلا قطنملا نع ريبعتلا وه - اذهل - هفده :نوكيو . اهديدحت

 ملع ىف مدختسملا بولسألاو فرعن امم مهأ ةفرعملا بولسأ نأب اضيأ سفنلا ملع ملسيو
 . يملعلا جهنملا وه سفنلا

 فقوم نع ةرابع نوكت يتلا ةيملعلا ةبرجتلا : امه سفنلا ملع يف نايسيئرلا ناجهنملاو

 يذلا , كولسلا نم عون ةراثإب حمست ةقيرطب صاخشألا هل ضرعيو « عقاولا فقاومل برقأ
 صانع ةبرجتلا نضتتو . ةيرظن وأ نوناق ىلإ لصوتلا يلاتلابو هريدقتو هتظحالم بجي
 تاريغتملا اهيلع قلطيو كولسلا ىلع اهريثأت ظحالن يتلا تاريغتملا يف 00 /

 لقتسملا ريغتملل يجيردتلا راهظإلا لالخ نم مظنملا رييغتلا قيقحت نكميو .

 نم بناوجل مهعوضخ بسحب صاخشألا نم ةعونتم تاعومجم نيوكت وأ . ةتوافتم 0
 ::لقتسنلا زيغقتلا

 ةفاك داعبتسا يأ تاريغتملا طبض ىلع دمتعي وهف ةبرجتلا نم يناثلا رصنعلا امأ

 . قرطب طبضلا متيو . ةباجتسإلا ىلع اهريثأت ةسارد ديرأ يتلا تارثؤملا ادع اميف تارثؤملا
 لك يف ىواستت ةطباض ةعامجو لقتسملا ريغتملا اهيف رهظي ةيبيرجت ةعامج نيوكت : اهنم
 . لقتسملا ريغتملا رفاوت مدع ادع اميف طورشلا

 . يسفنلا سايقلاو يطابترالا جهنملا وهف سفنلا ملع يف مدختسملا رخآلا جهنملا امأ

 اوس . رهاوظلا نيب ةدوجوملا ةقيقدلا تاقالعلا نع فشكلا ىلع يطابترالا جهنملا اندعاسيو
 يلماعلا ليلحتلا جهنم يطابترإلا جهنملاب طبتريو . ةيبلس مأ ةيباجيإ تاقالعلا هذه تناك
 لماوعلا وأ ةكرتشملا صئاصخلا صالختسا ىلإ ءاصحإلا بيلاسأ لالخ نم فدهي يذلا
 ةيسفنلا فئاظولا وأ سيياقملا نم ددع نيب هباشتلا نع ةلوئسملا

 ديدحت نكمأ دقف سفنلا ملعل يخيراتلا روطتلا ةيحان نم امأ . ةيجهنملا ةيحانلا نم اذه
 فئاظو ملعب هطابترا ةلحرم مث « ةيلمأتلا ةيفسلفلا ةلحرملا : يه ىربك لحارم ثالث
 يتلا عوضوملاو جهنملا يف لالقتسالاو رولبتلا ةلحرم مث « ةيسحلا ءاضعألا تاساردو ءاضعألا
 . صاعملا سفنلا ملع دوست يتلا ةددعتملا تارايتلا ىلإ تدأ

 د كرا



 سمخ ديدحت نكميف سفنلا ءاملعل ةيسردملا تارايتلاو ةيرظنلا تاهاجتالا ةيحان نم امأ
 « ةيسفنلا ةيليلحتلا ةسردملاو « ةيكولسلا ةسردملا : يه سفنلا ملع يف ىربك سرأدم

 . يناسنإلا رايتلا كانه اريخأو « ةيدوجولا ةسردملاو « ةيفرعملا ةسردملاو

 يلاتلابو يرشبلا كولسلا بناوج نم بناج ىلع زكرت سرادملا هذه نم ةسردم لكو
 ةيسردملا تافالتخإلا هذه نإف اذهلو .. ىرخألا سرادملا يف ةدوجوملا تارغثلا دست
 لماعتلا يف ةيلعافلاو حوضولاو مدقتلا نم ديزم ىلع دعاست نأ نكميو « ةديفم تافالتخا

 نأ ثحابلا عاطتسا اذإ ةيلعافلا دادزتو . ثيدحلا سفنلا ملاع مامأ ةحورطملا تالكشملا عم

 . اهيف ام لضفأ ةسردم وأ ةيرظن لك نم ذخأي

 توقع
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 ل اشللا بابلا

 كولا ةيونختلا ستئناو يونطتلا:لماوع

 ومدلاو ةيئاقترالا سسألا : ثلاثلا لصفلا

 ةيوضعلا - ةيجولويزيفلا سسألا : عبارلا لصفلا
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 كلاثلا لبصفلا
 ع

 ومنلاو ةيئاقترالا سسالا

 :ديهمت ١-

 : لحارم ىف ةايحلا ةرود - ؟

 ىسنجلا غولبلا ىلإ دهملا نم

 «ةيينحلا ةلكيثلا (015

 . ( تاونس ؛ نم لقأ ىلإ داليملا ) دهملا ةلحرم ( ب )
 .(ةنس +: ؟4) ةسردملا لبقأم ( ج)

 .(١١؟:5) ةطسوتملا ةلوفطلا (د)
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 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 ديهمت (!)

 ديجلا ءوبنتلا ىلع دعاسي رضاحلا نيناوقب ماملإلاو «رضاحلا ىرثت ىضاملا ةفرعم
 رهاوظلا ىلع أرطي ىذلا روطتلا صاخلا هناديم ىف لك ءاملعلا سردي اذهل « لبقتسملاب
 . ةفلتخملا باقحألا ربع ىجولكيسلا وأ « ىجولويسفلا وأ ؛ اهنم ىعيبطلا

 ىف ةيسيئر ةملسم هريثتست "نم اهئاقتراو ءايشألا. روطتب « ءاملعلا مامتها نأ ودبيو

 ةيظنم دعاوفو نيناوق :بسحب: نيدسلا ربع نوطتتو ريغتت ءايشألا نأ اهادؤم ىدلغلا فثحبلا
 . ًايملع اهتساردو اهفاشتكا نكمي

 سرديف « ءاقترالاو رييغتلا ةملسمب هداقتعا ىف نيرخآلا ءاملعلا سفنلا ملاع كراشيو

 ةيلاعفنالاو « ةيمسجلا هقئاقشب ىرشبلا كولسلا ىلع أرطي ىذلا روطتلا سردي ام نيب
 ملع وهو ملعلل ةيسيئرلا عورفلا دحأ لالخ نم كلذو « ةفلتخملا لحارملا ربع ةيركفلاو
 . ومنلا سفن ملع وأ () ىئاقترالا سفنلا

 ىف هنأ ىدص دجي ىمدجلاو ىكولسلا روطتلا ىف رارمتسالا ةيلمعل هابتنالا نأ ةقيقحلاو
 دشارلا كولسلا نيب طابترالا نع ربعت نأ لواحت ىتلا ةيبعشلا راكفألاو لاثمألا نم ريثك
 « « لجرلا بأ لفطلا » وأ « دسألا كاذ نم لبشلا اذه » نأب لوقلا الثم ذخ . لفطلا كولسو
 مهاست امب ىداعلا لجرلا مامتها ىلع لدت ةلثمأ عقاولا ىف اهلك ... « تبنملا نع لاسأ »وأ
 . درفلا كولس ليكشت ىف ةركبملا ةيلفطلا تاربخلا هب

 ىئاقترالا سفنلا ملاع مامتها نأ ريغ . اضيأ ةقيقحلا هذهب ىئاقترالا سفنلا ملاع متهيو
 ىف ىطغي وه لب ء اهدحو ةلوفطلاب مامتهالا ىلع فقوتي ال كولسلل ىروطتلا ساسألاب

 ىتح ةينينجلا ةلحرملا نم ءادتبا ةفلتخملا رمعلا لحارم ىفو اهلماكب روطتلا ةبقح هتاسارد

 . ةلوهكلا مث , دشرلا مث ةقهارملاو ةفلتخملا ةلوفطلا لحارمب ًارورم ةخوخيشلا

 أرطت ىتلا تاريغتلا ةساردب متهي ىذلا ملعلا وه نذإ ىئاقترالا سفنلا ملعف

 اهعضوو اهفصو الواحم ةفلتخملا ةينمزلا هومن لحارم ربع درفلا كولس ىلع

 فالتخإلا رهاظمب قبنتلا ىلاتلابو مهفلاو ريسفتلا ثيح نم مئالم راطإ ىف
 ىلع بصني انه مامتهالا نإف « ىرخأ ةرابعب . نيفلتخملا دارفألا نيب هباشتلاو

 (*) لعب عاممصسعماما 2ورعطما وال .

 - الواد



 رمت ىتلا ةيمسجلاو ةيكولسلا تاريغتلا ةساردب ىئاقترالا سفنلا ملع متهي 0 لكش)
 . ةخوخيشلا ىلإ ةلوفطلا نم هروطق لالخ ناسنالاب

 نأ نكمي ىتلا تابارطضالاو هبابسأو « ةفلتخملا لخرملا ربع رييغتلا طامنأ

 . نيميلسلا ىلاعفنالاو ىلقعلا ءاقترالا راسم ىرتعت

 لحارم ىف قثبنت ةايحلا ةرود ( ب )

 : جوضنلاو ملعتلا نيب كولسلا

 رظن ةهجو( ؛ مقر حراش راطإ رظنا ) 1هده 23864 هيجايب ناج ريهشلا ىرسيونلا ملاعلل

 ىلع ةلأسملا ةراثإ نأ هيأر نم .(عبطتلاو ةعيبطلا وأ) ةئيبلاو ةثارولا ةلكشم ةجلاعم ىف ىرخأ
 -ايلعلا اهروص ةضايرلاو قطنملا لثمي ىتلاو -ةيلقعلا تايلمعلاف .ءىطاخ رمأ وحنلا اذه
 ةراسبعب .ةئيبلاو ىحلا نئاكلا نيب لدابتملا ريثأتلاو لعافتلا لالخ نم ىلحارم ىف قشبنت
 اغبطصاو ومنلا نم مئالم تقو ىف اءاج اذإ الإ نيلاعف انوكي ال بيردتلا وأ ملعتلا نإف ىرخأ
 اذه ىلعو . لحارم ىفو ًايجيردت قثبنت تادادعتسا نم ةفلتخملا روطتلا لحارم هضرفت امب
 بيردتف . كلذل ادعتسم لفطلا نوكي امدنع متي نأ بجي كلت وأ ةردقلا هذه ميلعت نإف
 رمعلا لحارم ىف قالطإلا ىلع متي نأ نكمي اال درجملا ريكفتلا وأ ةغللا مادختسا ىلع لفطلا

 اذه نم دعبأ ىلإ هيجايب بهذيو . تاسوسحملا ىلع لفطلا ريكفت اهيف دمتعي ىتلا ةركبملا

 مس ]كا دس



 هرقل تلا نرللا "تنهي انكي ةلرايوا كلمتي لب ءاغببلاك ايلآ ملعتي ال لفطلا نأ ىريف
 ىذلا لفطلا : الثم كلذل برضيو . لحارم ىف تفتت ىتلا ةيركفلاو ةيبصعلا تادادعتمالا
 اذه ءىجي . بهذي امنيأ هعبتي رمقلا نأ دقتعيف يف ةهزن ىف وأ بعلل 0 اسما ىف قر

 . ازكرم هسفن اهيف لفطلا ىري .ىركفلا ومنلا نم ةلحرم عم ايشمتم ملاعلل ىلفطلا كاردإلا

 اليلق ومني امدنع هنكل . ( ( ٠؛ لكش رظنا ) هتاذ راطإ جراخ نوكلل دوجو ال هنأو « نوكلل

 ةرورضلاب ىنعت ال ةيؤرلا نأ وهو ريكفتلا روطت ىف ىسيئر أدبم نم ققحتلا ىف أدبي

 نع ةبعل بجحو . ملاعلا ىف ًادوجوم دعي مل هنأ ىنعي ال ءىش ءافتخاف ( 5 عجرم ) داقتعإلا

 ولو ىتح . دوجو اهل دعي مل هتبعل نأ ةطاسبب ىنعي ةنس نع هرمع لقي ىذلا لفطلا رظن
 نأ كردي ىتح ةنس ىلإ لصي نأ دعب الإ أدبي الو . ةددعتم تارم هل اهرهظنو اهبجحن انك
 ىف ديدج ومنل ابكاوم ديدجلا كاردإلا اذه ىتأيو . رخآ ناكم ىف هنع تبجح امبر هتبعل
 ىف ومنلا ىف لفطلا أدبي اذكهو . ملاعلاو تاذلا نيب لصفلا ىلع ةردقلا هروحم ريكفتلا ملاع

 نيب لعافتلا ىدم نع اهنم ةلحرم لك فشكت ثيحب « ريكفتلاو مهفلا نم ةددعتم لحارم
 . اهوحن مدقتي ةلحرم لك ىف هتاروصتو هلايخ نم اهيلإ لفطلا تافاضإو ةيثيبلا تاربخلا

 ل يملا معلا
 ' ةيكف ةروصب نيبي هالعأ مدرلاو .ةفلتخم رامعأ ىف حتفتت ىتلا ةيرطفلا تدادعتسإلا

 امدنع هعبتت' سمفلا نأ دقتعي ريغصلا لفطلاف . هيجايب قفو لفطلا ملاعل باتكلا دحأ ةيؤر

 لالخ نم ىتأت مالحألا نأو « عفاود بحسلل نأو , ةايح كرحتي ءىش لك ىف نأو « ىشمي
 ( ٠٠ه عجارملا رظنا ) . مونلا ءانثأ ذفاونلا

 مدل لال



 ةقالعلا رود تبثيل ةنس هتافو .ئتح.هرمع نم ةئلن نييسخ هيجايو بهو دقو

 ومنو لفطلا .ءاكذ روطت ىف ةيئيبلا تاربخلاو ةيركفلا وأ ةيبصعلا تادادعتسالا نيب ةلدابتملا

 مهنأ الإ « هيجايب راكفأ لوبق ىلإ نيرصاعملا سفنلا ءاملع ليميو . قطنملا ىلع هتردق

 ىتلا ةيكولسلا طامنألا ثحيب نومتهي مهف اذهل . ومنلا نم ىرخأ فئاظو ىلإ اهب نولقتني

 ىتلا تارييغتلا نأ اهادؤم ةيسيئر ةملسم نم ًاقالطنا رمعلا لحارم نم ةلحرم لك ىف عيشت

 ةباجتسالا دنع اهتيعونو ا تادادعتسالا ةوقل جاتن ىه امنإ ومنلا لحارم ىف ثدحت

 ةيكولس طامنأ اهنم لك ىف حتتفتت ىتلا ةيسيئرلا لحارملا ىلي اميفو . ةيجراخلا ىوقلل

 : دحللا ىلإ دهملا نم نئاكلا ةرود ربع ةديرف

 . ( داليملا ىتح ) ةينينجلا ةلحرملا (
 .( تاونس ؛ : ١ ) دهملا ةلحرم ( ب )

 .( تاوئس " : 4 ) ةسردملا لبقام ( ج )

 .( ةنس :١١ ) ةطسوتملا ةلوفطلا ( د )

 . ىسنجلا غولبلاو ةقهارملا ( ه )

 " : ةينينجلا ةلحرملا ( أ )
 تارود ثالث ىف اهلالخ ةضيوبلا رمت مألا محر ىف روهش ؟ لالخ نينجلا لكشتي

 ىهتنتو ) نينجلا لكشت ةيادب مث « ( ةعبس ىلإ مايأ ةعبرأ نم ) ةضيوبلا حيقلت : ةزيمتم
 ةتسلا روهشلا قرغتستو ) نينجلا ةلحرم مث « ( لمحلا نم ىلوألا ةينامثلا عيياسألا ةياهنب
 لمحلا ةرتف لالخ مألا محر ىف ثدحي ام نأ ىلع ءاملعلا قفتيو . ( لمحلا نم ةيقابلا

 ءانثأ ةيحصلا مألا ةلاح نع الضف « ةدالولا دنع ةماعلا لفطلا ةحص ىلع ةماه جئاتن هل نوكت

 ىلإ ىدؤي دق ةيمسجلا ضارمألا ضعبب لمحلا ءانثأ مألا ةباصإ نأ دجن اذكهو « لمحلا

 ىمحلاب مألا ةباصإ الثم . دعب اميف لفطلل ةيلقعلاو ةيممجلا نيتحصلاب قلعتت ةمئاد تالكشم
 لازي الو . مصلا وأ ىمعلا وأ ىلقعلا لفطلا فلخت ىلإ ائايحأ ىدؤي نأ هنأش نم ةيناملألا

 .ضعب كانهو . اهتاذ ةجيتن لفطلا ىلع ثدحت نأ نكمي ىتلا راثآألا نوسردي ءاملعلا

 دقف ةيكيناكيم ةيبلس ةباجتسإ درجم ربتعت ال ىدثلل لفطلا ةباجتسا نأ نيبت ىتلا تاساردلا .
 ةاطعملا لئاوسلا نوكت ام دنع هلك مسجلا ىف طاشنلا ديازتيو عراستت مفلا تاكرح نأ نيبت

 بئاوج كانه نأ دقتعملا نمو صملا ةرتف لوطت ةلاحلا هذه ىفو .( ١١ ) قاذملا ةولح

 . كلذل اعبت لكشتت ةجهبلا ةلاح نم ةبيرق ةيلاعفنإ

 كر ظرءعوستما عدم

 تاةيرعم
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 1 ا : 5 كني ا 0-5

 ( داليملا ذنم ) مامتهالا ( د ) ( داليملا ذلم ) زازئمثالا ( ج )

 (ارهش ؛ : ؟ نم ) نزحلا ( ح) :1٠( ررهش ه نم ) فوخلا ( ز )
 لفطلا ةايح ىف ةيلاعفنا تاروطت ( ١١ لكش )

 ملع ةلجم نع ) ةلوفطلا نم ةركبملا رامعألا ىف اهزيمت نيبت ىتلا تالاعفنالا نم جذامن
 . ( 17 ص ء 1989 « مويلا سفنلا

 تر ص



 ( 4 ) مقر حراش راطإ

 ىلقعلا جوضنلاو ءاقترالا لماوع : هيجايب ناج

 نيناوق غوصي نأ عاطتسإ رصاعم ىسفن ملاع مظعأ وه هيجايب نأ انلق نإ غلابن ال
 هيازول ىف 1881 ةنس هيجايب دلو . ةفلتخملا ءاقترإلا لحارم ربع ةغللاو ريكفتلا ومن
 لفطلا ةيجولكيس نع هثوحب ىف لمعي لظ دقو .. نينامثلا زواجت نأ دعب ىفوتو
 موتحم بتاكل نكمي ال اذهلو +: ةتاقوي.قتح طاشنو ةيمحب ءاكذلا ءاقترإو: ةفللا قمنو

 وأ لافطألا ةيبرت نونف وأ « ءاكذلا وأ ةغللا روطت نع بتكي نأ ومنلا ناديم ىف
 ةيعمج ةدحتملا تايالولاب.اريخأ تأشن دقو . هيجايبل عوجرلا نود مهل ةيسفنلا ةحصلا

 هتامهاسمل ًاديلخت ةلوفطلا تاسارد ىف نوصتخملا اهل مضني لجرلا اذه مما لمحت
 . لافطألا كولس مهف ىف ةرابجلا

 ىف ناك امدنع ىأ 11١5 ةنس ىف رشنف ا هالو ةيرقبع ترهظ دقو

 اهظحالي ناك ىتلا ونيبلألا رويط كولسو تاداع نع لوألا هثحب هرمع نم ةرشاعلا

 - مله



 ( عبات ) ؛ مقر حراش راطإ

 مل نيرصاعملا ىئاقترإلا سفنلا ءاملع نأ نم مغرلابو .ارسيوسب هنطوم برق

 ملاعك ابروأ ىف هترهش نإف ء 150 ةنس ىلاوح ىف الإ هثوحبب ةدافتسإلا اوعيطتسي

 كولس ىف ةركبملا هثوحبل ًارظنو . 190 ةنس ذنم قافآلا قبطت تأدب ىفرعم ىسفن

 خيراتلا فحتمل ريدمك هرمع نم رشع ةسداسلا نس ىف نيع دقف رويطلاو ناويحلا
 . هتاسارد لامكتسا ىف هنم ةبغر كلذ نع عجارت هنكلو فينج ىف ىعيبطلا

 ةدحاولا ىف هاروتكدلا ىلع لصحو « ىعيبطلا خيراتلا ىلتاش وين ةعماج ىف سرد

 ةفسلف ىف هتاءارق نمو « عسوتب اهيف أرقو ةفسلفلاب امامتها ىدبأ مث . نيرشعلاو
 ةيفيكب قلعتت هنم ةصاخ ةيوازبو ةفرعملا ملعب ديدش مامتهإب ركفي ادي :ةفرعملا

 ىلع زكتري ىفرعملا روطتلا نأب دقتعأ هنألو . رشبلا دنُغ ملعتلاو ةفرعملا باستكا

 نأ بجي ةفرعملا باستكا سسأ ةفرعمل قيرط لضفأ نأ ررق « ةيثارو ةيجولويب نشا

 سفنلا ملعل لوحت اذهلو « ةيكولسلاو ةيجولويبلا بناوجلا ىلع زيكرتلا لالخ نم ىتأت
 . ناديملا اذه ىف ثحبلا نم هفادهأ مئالي ىذلا ملعلا هتفصب

 ةرايزل ةيبروألا لودلا نم ريثك ىلإ رفاس سفنلا ملعب هتامامتها ىمني ىكلو
 ثوحبلا بحاص - 81566 هينيب لمعم اهمهأ نم ناك ىتلاو «٠ سفنلا ملع لماعم
 ريكفتلا ومن ىف هتايرظن امأ . سيراب ىف - ءاكذلا ىف رابتخا لوأو ةروهشملا
 لافطأ ىلع ءاكذلل هينيب سايقم قبطي ناك امدنع ةفدص اهفشتكا دقف ءاكذلاو
 اطمن ذخأت رابتخإلا دونب ىلع ةباجإلا ىف مهئاطخأ نأ ظحال ذإ . اسنرف ىف سرادملا
 ريكفتلا ىف روصق نع ةجتان ءاطخأ وأ ةيئاوشع ءاطخأ درجم تسيلو « ًاددحم
 ريكفتلا بولسأ نع فلتخي لفطلا ريكفت بولسأ نأب جتنتسي اذه هلعجو . ءاكذلاو
 ١9(. ا .5.2) .روطتلا ةيفيكو عونلا ىف غلابلا

 - ىلا
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 هتلواحم ىف لثمتت ىتلا تاباجتسإلا نم ةعومجمب دلوي ديلولا لفطلا نأ قيشلا نمو

 ىف ىداعلا لفطلا تعضو ام اذإ الثمف . قانتخإلاب هددهت دق ىتلا فقاوملا نم هسفن ذاقتإ

 ةباجتسإ هنم ردصتسف ةداسو وحن ههجوب اليلق طغضت نأ تلواحو هنطب ىلع نسلا هذه

 . ( ١8 عجرم رظنا ) ىلعأ ىلإ هسأر عفر ةلؤاحم ىف لثمتت ةيئاقلت

 لاكشألا نيب زيمي نأ ىلوألا مايألا ذنم لفطلا عيطتسي كاردإلا ثيح نمو

 ىلإ ىناثلا ماعلا علطمبو رمعلا نم ىلوألا ةينامثلا روهشلا دعب لفطلا ريكفت لقتنيو

 هتاذ نع ةلصفنم دجوت نأ نكمي ءايشألا نأ أدبم ىعي أدبي وهف . (طاشنو ًايعو رثكأ ةلحرم

 ةشهدلل ةريثم ربتعت ىناثلا ماعلا علطم ىف لفطلا كولس ةظحالم نإف اذهلو . اهنع ةلقتسمو

 هناكم ىف ءىش نع ثحبيل بهذي روهش ةينامثلا وذ لفطلاف . ىلألا ةنسلاب ةنراقملاب

 ىف عقي ديدجلا ناكملا "0 ءىثلا اذه لقنت همأ ىري امنيب داتعملا

 . ( 3١ عجرم ) كلذ لعفي نأ نم ىكذأ وهف ةيناثلا لفط امأ . ىرصبلا هكاردإ لاجم

 . نيرخآلاب ةقالعلاو ىعامتجإلا كولسلاب قلعتي ةلحرملا هذه ىف رخآ روطت ةمثو
 . « 8كاكتم» نوكسريإ » تاساردب ةيصاخلا هذه ىف روطتلا رهاظم نع فشكلا طبتريو

 ةيادبلا ىف ذخأيو « لفطلا ةايح ىف اركبم أدبي ىعامتجإلا ىسفنلا روطتلا نأ ىري ىذلا
 هذه ىف ةيسيئرلا لفطلا تاجاح عابشإف . ملاعلا ىف ةقثلا مدعو ةقثلا نيب عارصلا لكش

 ملاعلاب ةقثلا رعاشم قاثبنإ ىلإ ىدؤي ءاذغلاو ةحارلاو نمألل هتجاح كلذ ىف امب ةلحرملا
 نيقيلا مدعو فوخلاو كشلا ىلع ةمئاق ةداضم رعاشم نوكتت نأ نكمملا نم نأ ىلع . ةئيبلاو

 ديدهتلاو طابحإلاب هجاوت امئاد ةلحرملا هذه ىف لفطلا تاجايتحإ تناك نإ ملاعلا ىف
 .(8 5 عجرم ) فكلاو

 :( ةنس 5: 5) ةسردملا لبق ام ةلحرم ( ج )

 ملا نم: ةبازلا :ماقلا"علطقي ةلوفطلا "لإ نينلاةلخررم: نما لمطلا لغتي اذ: ناعوت
 ماعطلل ىبلسلا لبقتلا وأ جارخإلاو ةيذغتلا ىف رصحنت ةئيبلاب ةقالعلا دعت مل ةعبارلا لوخدبف
 تالاصتإلا ةرئاد عستت هعمو . ًايجيردت قاطنلا عستي ىجراخلا ملاعلا نإ . ءفدلاو ةحارلاو

 ىف ةبغرلا لكشتت اهعمو قاثبنإلا ىف ىئاقلتلا كولسلا رهاظم أدبتو . لفطلل ةيعامتجإلا
 كولسلا نم ةيلفط بناوج ىلإ - رخآلاو نيحلا نيب - حونج عم تاذلا ديكأتو لالقتسإلا
 . هاوه ىلع ءايشألا ةفد رييست ىف ةبغرلا ىف لثمتت امك
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 ىلع دعاسي لافطألا عم رّكبملا بعللا ١١5( لكش) ' عيبارلا ماعلا علطمب ( ١8 لكش )

 ربكأ ةيمهأ ءاملعلا ىرفيو . ايلاعفنا لفطلا روطت نع اريثك لفطلا ملعتي رمعلا نم

 لالخ نم لفطلا ةيصخش ومن ىلع بألا ريثأتل بألاب دحوتلا لالخ نْم ةئيبلا

 بعللا ْ هكولسو هتافرصت ىف هتاكاحمو

 ومنلا ثيح نم اروطت رثكأ ةلحرم ىنواعتلاو ىعامجلا بعللا لثمي ( ١ لكش )
 تاونس ١ : ؛ نم ةرتفلا ىف لافطألل ىلاعفنالاو ىعامتجالا

 - مواد

 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ



 فرصتيو كلسي نأ - بألاب دحوتلا لالخ نم - ركذلا لفطلا نلعب ةلطيرلا هله قو

 دحوتتو « ةيسحلاو ةيكرحلا هتامزال ىف ىتح بألا ىكاحي وهف اذهلو . هوبأ فرصتي امك

 ىف نيسنجلا نيب راودألا ىف زيامتلا أدبي اذهبو . اهتافرصت ىف اهب ىدتقتو مألاب تنبلا

 . نسلا اذه ىف رولبتلا

 بعللا طامنأ ىلع أرطي ىذلا كلذ وه ةلحرملا هذه ىف روطتلا بناوج مهأ نم نأ ىلع

 سامحلا دادزي اذهلو . رابكلا ةاكاحم ىه ةلحرملا هذه ىف لافطألا بعلل ةيسيئرلا ةيصاخلاف

 مأ رود تنبلا لثمت امنيب غلاب وأ بأ رود لفطلا اهيف لثمي ىتلا ةيماهيإلا باعلألل قوذتلاو

 ةلحرملا هذه ىف لفطلا ةيصخش ىف ماه رود نم بناجلا اذه هبعلي امل ًارظنو . سورع وأ
 لفطلا ةايح ىف كولسلا اذه اهلالخ نم روطتت ىتلا لحارملا فلتخم ءاملعلا انل فصي

 : ىتألا لكشلاب

 هلوانت : ةبعل ىلإ لوحتت نسلا هذه ىف لفطلا اهلبقي ىتلا ةطشنألا ةيبلاغ ١-

 ةيويحلا تاجاحلا ءاضقو مامحلل باهذلا ىتح « هريرسل هباهذ « هسبالمل هئادترإ « ماعطلل

 ىف رورسلا ثعبت اهنكلو ءابألا جاعزنا انايحأ ببست ةبعل ىلإ لوحتت ابيرقت اعيمج اهلك
 . لفطلا

 طامنأ ىلع اذه سكعنيف لفطلا كولس ىف ةيدجلا نم بناوج جيردتلابو قثبنت - ؟
 . ضرغ ىذو فداه بعل ىلإ لوحتيف بعللا

 . ىعقاولا ملاعلا نع زيمتيف لفطلل ىماهيإلا ملاعلا ميظنت داعي ةثلاثلا ةلحرملا ىف - ؟

 اههيجوتو اهطبضو اهتسرامم عيطتسي بعللا نم بناوج اقلاخ هبعل طامنأ نم لفطلا روطيف
 . ةيماهيإلا هتالايخو هتدارإ قفو

 . ىنواعتلاو ىعامجلا بعللا نع ًالضف ىليختلا بعللاب ىمسي ام كلذ دعب رهظي -

 ىليثمتلا بعللا نوثحابلا اهيلع قلطي بعللا نم ىرخأ ةلحرم اذه دعب رولبتتو - ه
 ىعقاولا هملاع ىف صاخشأل ىرخأ راودأ وأ « نيغلابلا راودأب مايقلا لفطلا هيف ىلوتي ىذلا
 ىركسعلا » .. « لفطلاو بألا » وأ « ذيملتلاو سردملا » وأ « « ضيرملاو بيبطلا » رودك

 . خلإ ... « ىمارحلاو

 نينا دع



 هذه ىف ىداع لفط لكف . ةيتاذلا ومنب قلعتيو ةلحرملا اذه ىف رخآ روطت أرطيو
 اهيف دحأ هكراشي ال صئاصخ بحاص هنأبو « هريغ نع هفالتخاو هدرفتب ىعولا ىف أدبي نسلا

 )١(.

 مسرلا ىف لافطألا تابغر أدبتف تاذلا نع ىعادبإلا ريبعتلا ىلإ اليم لافطألا دادزيو

 مغرلاب - اهنأ ىلع . عقاولل « ةجفلا » مهايؤر نسلا هذه ىف لافطألا مسر سكعتو . نيولتلاو

 ىتلا ةيلاعفنالا تاكاردإلا رعاشملا لك ًارشابمو ًاحيرص اساكعنا سكعت - اهتجاذس نم

 . دعب اميف . غلابلا ناسنإلا هل رقتفي دق ام وهو مهيرتعت

 ةكرح كاردإ ىف ةيقطنملا ىلإ ًاديور نسلا اذه ىف لوحتي هنإف ريكفتلا ثيح نم
 ىف - ًايبسن - اديج لفطلا مكحتي ةرتفلا هذه لالخ ىفو . اهنيب اميف تاقالعلاو ءايشألا
 اذإف . ةيصخشلا تاربخلاو « تاذلا ىلع ًابصنم نوكي ةغلل همادختسا نأ ولو ةغللا مادختسا
 ىكل نوكت ةعقوتملا هتباجإ نإف ةرايسلا مدختست ميف ًالثم ةلحرملا هذه ىف لفطلا تلأس

 بلاغلا ىف نوكي مونلل ريرسلل هباهذ نإف ؟ ىتأي ىتمو ليللا نع هتلأس اذإو « اهب لقتني
 . باوجلا وه

 لفطلل ةيلقعلا تايناكمإلا ةيمنت ىف ةماهلا لحارملا نم ةركبملا ةلوفطلا ةلحرم ربتعتو
 نع 151778 ةنس 1اهأ» نيالكو 1ة8عهه ناجاك اهارجأ ةسارد كلذ ىلع ليلدلاو . اهتراثإو

 ىف نوشيعي نيذلا لافطألا نأ ادجو دقل . ( )٠١ ال اميتاوج ىف لافطألا نم تاعومجم

 عطنا - ةراثإ نم م ليلقلا لقأل الإ نوضرعتي الو ةلوزعملا .ىرقلاو ةيفيرلا 0

 ىفتخت ىتح - مهنارقأب يلوا كلذ دعب ول مهنأ الإ ٠ يقل ا ةنراقملاب ءاكذلاو

 نيلوزعملا لافطألا ءالؤه ءادأ نأ فيرطلا نمو . ةقهارملا ةلحرم لوخدب ةيلقعلا قورفلا

 ىري اذهلو . ةيكيرمألا سرادملا ىف مهنارقأ ىوتسم سفنل لصي ىتح ًايجيردت نسحتي

 . ةلوفطلا لحازم ىف اددحتي ال روطتلاو ىلقعلا ومنلا نأ ىلع اليلد ةجيتنلا هذه ىف ناجاك
 ةلدععلا اه'اذإ "ةباشلا نقلا ميفارمم نكي ون# اهقاد مي طقسي تنوروضتا نقف ب لقعلا أل
 رخأتي ال نأ ىلع دعب اميف ةراثتسإلاو طاشنلا ثيح نم ىرخألا لوقعلا عم ةئفاكتم فورظ

 .( ٠١ عجرم رظنا ) اريثك كلذ

 2 اح



 : « اماع رشع ىنثا ىلإ ماوعأ ةتس نم » ةطسوتملا ةلوفطلا ةلحرم ( د )

 رهاظم ءافتخا ىلع ةمالعك ةئداهلا ةلوفطلا ةلحرم انايحأ ةلحرملا هذه ىلع قلطيو

 لفطلا لخدي ةسداسلا ةنسلا ةيادببف . ةقباسلا ةلحرملا ىف ةعئاشلا دانعلاو بخصلاو جيجضلا

 هذه ىف ومنلا ريسيو . طبضلاو ىلاعفنإلا رارقتسإلل ليميف هتايح بولسأ ريغتيو « ةسردملا

 « ةيفرعملاو ةيكرحلاو « ةبسحلا تاطاشنلا نم ةددعتم بناوج ىف روطتلا عم ةلحرملا

 ىف نيزرابلا ءاملعلا دحأ نم وهو - 1هط1ط6:8 جربلهوك دقتعيو « ةيقالخألاو ةيعامتجإلاو
 زيمت ىتلا كولسلا ىف ةعادولاو بذهتلا بناوج نإ - ىقالخألا بناجلا ىف ءاقترإلا ةسارد

 ةادؤم لفطلا ةايح ىف ديدج ىقالخأ أدبم قاثبنا نع - ةجتان وأ - ةبحاصم ىتأت نسلا اذه

 . بيط ءىثش هولتي بذهملا فرصتلاو « باقعلل ىدؤي قمحألا فرصتلاف : لباقم ءىش لكل نأ
 .( ؟ - ب مقر حراش راطإ ىقالخألا ءاقترإلا رظنا ) بسانمو

 ىلع لفطلا عيبطت ثيح نم أماه ًارود نسلا اذه ىف بعللاو ءاقدصألا تاعامج بعلتو

 تافالخلاو تاعارصلا ضعب انايحأ نيوبألاو لفطلا نيد روثتو . ةيعامتجإلا تاداعلا نم ريثك
 تابلطتم عم ضراعتت تابلطتم نم انايحأ ءالولا اذه هضرفي امو نارقألل ءالولا ببسب

 لصي ىتح رمعلا ىف لفطلا مدقت املك ءاقدصألا تاعامجل ءالولا ةيمهأ دعاصتتو . نيدلاولا

 ىف روطتلل ةزسملا سفنلا ءاملع دحأ لمحيو ( ١5 ) ةقهارملا ةلحرم ىف ىصقألا هدح ىلإ
 : ىلي اميف نسلا هذه

 ١ - ةيداعلا باعلألا ةسراممل ةيرورضلا ةيمسجلا تاراهملا ملعت .

 . ماقرألا ةجلاعمو « ةباتكلاو ةءارقلا ىلع دعاست ىتلا ةيسيئرلا تاراهملا روطت - ؟

 . ةيداعلا تاطاشنلا ةسرامم ىلع ةدعاسملا هيسيئرلا ميهافملا ىف روطت - ؟

 .روطتيو ومني نئاك اهتفصب تاذلا نع ميهافملا ىف روطت - ؛

 نم أطخ وأ باوص وه ام ةفرعمو « ىقالخألا بناجلا ىف ومنلاو ءريضلا رولبت - ه
 . ةدئاسلا قالخألاو ميقلا رظن ةهجو

 . مهلبقتو نارقألا عم قفاوتلا ملعت - 7

 ىوثنألا رودلاب تنبلاو ىركذلا رودلا ءادأب ىركذلا لفطلا موقيف رودلا حوضو - 0
 . ةحضاو ةرولبتم ةقيرطب

 . ( "56 : عجارملا رظنا ) ىتاذلا لالقتسإلا قيقحت نم نكمتلا - 8

 ارا



 ( ه ) مقر حراش راطإ

 ؟ أطخ وأ باوص وه امل انكاردإ روطتي فيك : ىقالخألا ءاقترالا

 ةقداص اهاريو ىقالخألا ومنلا ىف هيجايب ةيرظنب 1<ها15658 جرلبهوك متها
 ةثالثب رمي ىقالخألا ومنلا نأ ىري ةفثكم ثوحب لالخ نم هنأ الإ ماع لكشب

 : عه لغارك سو تاورقم

 : ىقالخألا مكحلا ومذ لبق ام ىوتسم : لوألا ىوتسملا

 . ( باقعلل ابنجت ةضورفملا دعاوقلا ةعاط ) ةعاطلاو باقعلاب لاغشنالا - ١

 . ( اهئارو نم ائيش بسكت دعاوقلا عطأ ) ةجذاسلا ةذللا أدبم - ١

 : ىديلقتلا عايصنإلاو ىلكشلا ىقالخألا ىوتسملا : ىناثلا ىوتسملا

 عم ةبيط تاقالع ىلع ظفاحي ىذلا (ولحلا ) فيطللا دلولا تايقالخأ - ؟

 نيرخآلا ضفرل ابنجت عايصنإلاو ةعاطلا ىأ ) مهدييأت ىلع لصحيو نيرخآلا
 . ( مهتيهاركو

 ةطلسلا ةباقرل ابنجت عايصنإلا ) ةطلسلاب ساسحإلا ومن نع ةجتانلا قالخألا - ؛
 . ( « بنذلاب ساسحإلاو » نيوبألا وأ الثم « سيلوبلا »

 : ةيصخشلا ءىدابملا ىلع مئاقلا ىقالخألا ومنلا : ثلاثلا ىوتسملا

 ةيقالخألا ماكحألل عايصنإلا ىأ ) ىطارقميدلا ساسحإلا ومنو مازتلالا قالخأ - ه
 . ( هميظنتو عمتجملا ةيهافرل عوضوملا ماعلا نوناقلا مارتحإ ديكأت ىلع ةمئاقلا

 ابنجتو ريضلا نم ىحوب ىقلخلا عايصنإلا ) ةيتاذلا ءىدابملاو ريضلا قالخأ - ١
 . ( 38 ١١ , ٠3 عجارملا ) بنذلاب ساسحإ نم عايصنإلا مدع هببسي امل



 نم ريثك ىلع ًايبسن تباث لكشب رقتسا دق لفطلا نوكي « ةلحرملا هذه ءاهتنإبو
 ةقثب ؤبنتلا ناكمإلاب هنأ سفنلا ءاملع دقتعي « اذهلو . ءارآلا» ةيصخشلا صئاصخلا

 اذه رهظيو .رشع ةيناثلاو ةرشاعلا نيب اميف هتظحالم لالخ نم لفطلا لبقتسمب ةيبسن
 « هقهارملا ىتح ةسداسلا ةنسلا نم ًاءادتبإ لافطألا نم ددع عبتتب تماق ةسارد ىف

 , ةيبلسلا وأ باحسنإلل ىليملا امه نيتيصاخ ىف ىوق طابترا لماعم دوجو نيبتف

 ىف لافطألا ةظحالمب نكمملا نم هنإف ىرخأ ةرابعب . بضغلاو ةراثتسإلا ةعرسو
 ةيناودعلا وأ باحسنإلا ىدم ثيح نم ةقهارملا ىف مهكولسب ؤبنتلاب ةطسوتملا لحارملا
 لحارم ىف مهعم رمتست صئاصخلا هذه نأ ساسأ ىلع ( ٠5 :١8 : رظنا ) بضغلاو
 : ةيلاتلا روطتلا

 ؟ ةلحرم مأ ةمزأ ىهأ : غولبلاو ةقهارملا تاونس ( ه)

 هعم لمحي غولبلاو ةقهارملل لاقتنإلا نأ ةليوط ةرتفل نودقتعي اوناك نييجولكيسلا مظعم
 ةنس 201[5/ 1181! لوه ىلئاتس اهمهف لقألا ىلع اذكه . نئاكلل باصعنإلا وأ ةمزألا هبشي ام

 ةفصاعلا » ةلحرم اهايإ ايمسم - ىئاقترإلا سفنلا ءاملع نم ريبك ددع هدعب نمو -

 ةيراضحلا تاساردلا نم ريثأتب نيرصاعملا نييجولكيسلا نكل .9(1« باصعنإلاو
 . ( 1١ عجرملا رظنا ) اقلطم لوقلا اذهب مهناميإ دعي مل ةيجولوبورثنألا

 ةمزأ عوضوم 24.24680 ديم تيرجرم ةزرابلا ةيجولوبورثنألا ةثحابلا تلوانت دقف
 : لوقتف ةيئادبلا بوعشلا ىدحإ ىف اهثوحب عقاو نم تايتفلا ىدل ةقهارملا

 اءاقترإ كلذ نم الدب تناك لب « باصعنإو ةمزأ ةرتف لثمت نكت مل ةقهارملا نأ ظحالن »
 نكت ملف . لهم ىلع جضنلا ىف ةذخآلا طاشنلا بورضو تامامتهإلا نم ةعومجمل امظتنم
 اهلغشت تناك الو « ىفسلف عباط تاذ لئاسم اهقلقت تناك الو « تاعارص تانبلا ناهذأ ىشغت
 نأ ىف صخلتت اعيمج تايتفلا ضرت ىتلاو ةدئاسلا حامطألا تناك . ىدملا ةديعب حماطم
 نم ةبرقم ىلع اهتيرق ىف جوزتت مث ةنكمم ةدم لوطأ قاشعلا نم ريبك ددع عم ةاتفلا شيعت
 . « نيريثك الافطأ بجنتو اهلهأ

 ١) ةاوحم ةسل كامعوك ( نمر د التكتل أ لهتاق *(



 ةفصاع ىلإ لوحتت دق اهنإ , ةفصاع ةمزأ ةلحرم ةرورضلاب تسيل ةقهارملا نأ نذإ كش ال
 نم لاقتنإلا ةلحرمل هلبقت ىف ائداه عمتجملا ناك اذإف . كلذك عمتجملا اهل دارأ اذإ ةدشو
 اذهلو . ديعب دح ىلإ لءاضتت نأ نكمي اهيف ةمزألا صئاصخ نإف ةقهارملا ىلإ ةلوفطلا
 ةيسفنلاو ةيمسجلا فئاظولا ىف روطت هتفصب ةقهارملا عوضوم تاحفصلا هذه ىف لوانتنس
 . ةفلتخملا ةيعامتجإلاو

 ةقهارملا ىف ىجولويبلا ريغتلاو ىمسجلا روطتلا
 تازارفإلا : ةجضانلا ةيسنجلا صئاصخلا روهظ وه ةلحرملا هذه زيمي ام مهأ نم لعل

 ةديدجلا صئاصخلا هذه قثبنت ام ابلاغو : تايتفلا دنع ضيحلاو , روكذلا دنع ةيونملا

 نيب ةيداع لاوحأ ىف حوارتتف كلذ نع ارخأتم وأ اركبم رهظت دق اهنأ الإ ةنس ١؟ رد ىلاوح

 . روكذلل ةبسنلاب ةرتفلا سفن لوح حوارتتو . تايتفلا ضعب دنع نيرشعلاو ةسداسلاو ةنماثلا

 تامالع روهظ ىف ضرملاو ءاوسلا ثيح نم ةحضاو قورف دجوت ال هنأ نم مغرلابو
 ىلع دعاسي ركبملا غولبلا نأ ىلع لدت ثوحبلا نإف « ةرخأتم وأ ةركبم ةرتف ىف غولبلا
 ثوحبلا ضعب نإ لب . قفاوتلاب ةصاخ ةريبك تالكشم نودو ةعرس نيغلابلا ملاعل قفاوتلا
 نهيدل رخأتي نمم نهنارقأ ىلع ايسارد نقوفتي اركبم نغلبي ىتاللا تايتفلا نإ ىلع لدت
 ىف تارخأتملا ثانإلا نم ربكأ ةروصب ىساردلا فلختلاب روكذلا غولب رخأت طبتريو . غولبلا
 .(؟86 :رظنار) كلذ

 رشع ةيناثلا نبا دجيف . نيسنجلل ةبسنلاب ةئجافم ةيمسج تاريغت اهعم ةقهارملا بلجتو
 « بغزأ رعشب شرتفا دقو هيتفش ىلعأو « هتربن ىف نشوشخي هتوصو الوط ةأجف دتمي هممج
 ةبسنلاب ةبراقم تاريغت ثدحتو . ارهظمو امجح هيبأ نم برتقي ةأجف هسفن دجي راصتخإبو
 ابيكرت مسجلا ىف ةريثك قطانم ذخأتو , ءادثألا ومنتو ضوحلا ةقطنم عستتف تايتفلل

 نم ريثكل رولبتو ديدش رييغت ةلحرم ربتعت ةقهارملا ةلحرم نأ ةزجوم ةرابعب . افلتخم

 . ةيسنجلاو ةيجولويبلا فئاظولا

 لضفي ثدحت تاريفتلا هذه نأ ةقيقحلا ؟ ءىجافملا ىجولويبلا ريغتلا اذه اذامل
 ىف ةدوجوم ءاضعأ نع ةرابع ءامصصلا ددغلاو . ءاصلا ددغلا نم ددعل ةينومرهلا تازارفإلا

 قلطي ىتلا ىه ةفلتخم ةيئايميك تابكرم زرفتو هنم ةفلتخم قطانم ىف ةعزومو « مسجلا



 اهنأل .ءاننع .ىبنت :اذهلو + ةزقابن مدلا ىف اهزارفإ :نوكيو « تانومرهلا مسا ءاملعلا اهيلع

 نوكت ىتلا ةيباعللا ةدغلاك ءامصلا ريغ ددغلا ةلاح ىف امك ) جراخلا ىلإ 00 زرفت ال

 ٠ ( عبارلا لصفلا اهفئاظوو ددغلا نع ديزملل رظنا ) ( مسجلا جراخ اهتازارفإ

 ضعبلا اهيمسي ىتلا ةيماخنلا ةدغلا : ةيجولويبلا تارييغتلاب اطابترإ ءاصلا ددغلا مهأ نم

 نيتدغلاك ىرخألا ءاصلا ددغلا نم ددع فئاظو يطق 3 اهرود يبس دنقلا هلي 5

 . ( ديدشلا بصعتلا فقاوم ىف امهتايلعفو ةينومرهلا امهتازارفإ دادزت ناتللا ) نيتيلانيردألا

 نيتيسنجلا نيتدغلاو « ماعلا طاشنلا ىوتسم ريثتستو مسجلا ومن طبضت ىتلا ةيقردلا ةدغلاو

 ىونملا ناويحلاك ) ةيلسانتلا تازارفإلاو اطمح تاريغتلا ةينومرهلا امهتازارفإب طبترت نيتللا

 ل ل

 مدع وأ - هطاشن هيجوت ىلاتبو درفلا كولس ىف ريثأتلا ىلإ ىدؤي ددغلا طاشن نأ امكو

 تازارفإلا نم طشنت وأ لجعت نأ نكمي ةيجراخلا تاهبنملا نإف « جراخلا وحن - هطاشن
 طاشن دادزيو « ةيلانيردألا ددغلا طاشن دادزي رطخلا فقاوم ىفف « ددغلا كلتل ةينومرهلا
 . رخآلا سنجلا نم دحأل باذجنإلا وأ ةيسنجلا ةراثتسإلا ةلاح ىف ةيسنجلا ةدغلا

 ةلحرم ىف ةينومرهلا اهتازارفإو اهلمع ىسجلا جوضنلاب ةطبترملا ددغلا ةيبلاغ أدبتو

 راكفألا نأ نم مغرلاب « ةديدجلا ةيندبلا تاريغتلا عم فيكتلا ىلع امغرم هسفن قهارملا دجي

 نيب عارصلا ثدحي نأ لهسلا نم اذهلو . ةقباسلا ةيلفطلا راثآلا هعم لمحي لازال كولسلاو
 وحن دويقو زجاوح نم عمتجملا هعضي امو ىسنجلا جوضنلا رهاظمب اطبترم هتئيبو قهارملا
 امهدحأ نيقش تاذ ةقيقحلا ىف ىه ةقهارملا ةمزأ نإف اذه ىلعو . فئاظولا كلت قيقحت

 ىف جوضنلا اذه اهريثي ىتلا لعفلا دودر ىف لثمتي رخآلاو ىسنجلا جوضنلا ىف لثمتي
 . ةيعامتجإلا ةئيبلا

 هذه ىفف .٠ . ريكفتلا ومن ىف جوضن ةرتف اضيأ ربتعت ةقهارملا ةرتف نأ هيجايب ىأر نمو

 ةدقعم تايلمع مادختسا لالخ نم ثادحألاو قئاقحلا ميظنت ىلع ارداق نئاكلا حبصي ةلحرملا

 عقاولا ىلع بصنملا ىلمعلا ريكفتلاو ةيعقاولا نأ ولو . ىديرجتلاو :ىزمرلا ريكفتلا نم
 ىف نيقهارملا راكفأ زيمت ىتلا تاميوهتلاو ةيديرجتلا تاردقلا سفنب رولبتي ال جراخلا
 , ةركبملا لحازملا
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 ىف ةيغرلا لصتف نيرخآلا عم تاقالعلا طامنأ ىف ةيوق تاروطت اضيأ كانهو
 اهنأ ىلع ةقهارملا ةرتفل ضعبلا رظني اذهلو اهتميق ىلإ نارقألا تاعامجل ءامتنإلاو طالتخإلا
 امئاد اذهلو . ةمقلا ىلإ نارقألاو باحصألاو ءالمزلا ريياعمل عايصنإلا اهيف لصي ىتلا ةرتفلا
 قهارملا اهل ىمتني ىتلا ةعامجلا تناك نإ ةصاخ قهارملاو نيوبألا نيب تاعارصلا روثت ام
 حنجت ام ابلاغو . نيوبألا ريياعم اهيضترت ال لاعفأ وحن حنجي ىذلا وأ عفدنملا عونلا نم
 . لاعفألا كلت وحن نيقهارملا تاعامج

 , ةيوهلا نع ثحبلا ةمزأ ىه ةقهارملا زيمت ىتلا ةيسيئرلا ةمزألا نأ نوسكيرأ دقتعيو
 رود ققحي نأ ديري وهف « اهرايتخإل قهارملا علطتي ىتلا راودألا طلتخت ةلحرملا كلت ىفف
 نبالا تقولا سفن ىفو « ءاقدصألا ميقل صلخملا ليمزلاو ٠ ةرسألا نع لقتسملا دشارلا
 تابلطتملا نيب قيفوتلل قهارملا هجاوت ةيقيقح ةمزال اهنأ كشالو . هترأ ىف بيطلا
 ةفلتخملا تاعقوتلا نيب قيفوتلا نع اذه هثحب ىف هنأ اضيأ كش الو . راودألا هذهل ةضراعتملا
 . ةيتاذلا ةيصخشلا هئدابمو هتيوه الكشم ىلاتلابو هتمزأ ازواجتم حجني دق رود لكل

 ةلحرملا كلت ىفف . ةيقالخألا ماكحألا ىف رخآ ومن ةيوهلا ىف ومنلا اذه عم قستيو
 « ماعلا نوناقلاب مازتلإلا ةلحرم جربلهوك اهيمسي ىتلا ةلحرملا ىلإ ىقالخألا مكحلا روطتي
 ضعب ضرفيو ٠ ةدئاسلا ىضوفلا مظني ىعامتجإ ماظنل عوضخلا ةرورضب ساسحإلاو
 نإف ةطلسلاو نوناقلاب مازتلإلاب ةلحرملا هذه زيمت نم مغرلاب هنأ فيرطلا نمو . طباوضلا
 قهارملا ناميإ نأل امبر . ةلحرملا كلت ىف هتاجرد ىصصقأ ىلإ لصي ةطلسلا دض درمتلا
 ةنهارلا ةطلسلل ايوق اًئوانم هنم لعجت ىتلا ىه ةدئاسلا ىضوفلا مظنت ةطلس دوجو ةرورضب
 . نوقهارملا اهانبتي ىتلا ةفرطتملا ةيقالخألا تاحومطلا دعب ققحت نأ عطتست مل ىتلا

 : نيقهارملا جذامن

 ةددعتم لاكشأ ىف ىتأت ةقهارملاف « نيفهارملا نم دحاو .طمن ةقيقحلا ىف دجوي ال
 لواح دقو . نيقهارملا لك ىلع ماعلا ميمعتلا نم رذحن نأ ىغبتيف اذهلو . ةعونتم بيلاسأو

 طامتألا بسحب نيقهارملل اميسقت اعضي نأ «( ١5 عجرم رظنا ) نايسفن ناملاع اثيدح
 : ىتآلا وحنلا ىلع مهنم ةعامج لك ىف ةدئاسلا ةيكولسلا
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 (5) مقر حراش راطإ

 : نامثلا ءاقترالا تامزأو 505!12:1 نوسكريا

 هتايرظنو هريكفت ىلع طيسب رثأ تاذ نكت مل اهتاذ نوسكريإ ةايح نأ دكؤملا نم

 دلو دقف . ىعامتجإلا طسولاب اهتقالع ىف ةيصخشلا تامزأ اهلالخ نم جلاع ىتلا

 همأ تجوزتف هوبأ تام ليلقب اهدعبو - ايناملأ - تروفكتارف ىف 160” ةنس نوكسريأ

 همأ جوزل بجتسي ملو نفلا قشعو . دهملا ىف وهو هاعري ناك ىذلا ةلئاعلا بيط نم

 ىدل اسردم لمع ثيح انييف ىلإ لقتنإو ليلقب ةقهارملا لبقو . بطلاب هرغأ ىذلا

 .ديورف دنمجيس روهشملا ىسفنلا ليلحتلا ملاعب ةيصخش ةقالع ىلع تناك ةرسأ
 لاوط هب رثأت اذهلو ٠ ىمسر ريغ ىوتسم ىلعو برق نع ديورف ةيؤر هل تحيتأف

 تاذ ةيكيرمأ ةاتفب -دعب اميف جاوزلا مث - ءاقتلإلا ةصرف هل تحيتأ انييف ىفو

 ىتح كانه رقتسيو . 159 ةنس اكيرمأ - نطسوب ىلإ اهعم رجاه ثيح ىدنك لصأ
 ءاحنأ نم ريثكل ةفيثك تالحرب ماق هنإف هرارقتسإ نم مغرلابو « ةليلق نينس ذنم هتافو
 نأ ىلإ ةصاخلا ةسرامملاو ثحبلاو سيردتلاو جالعلاو ىسفنلا ليلحتلاب لمعو . ملاعلا
 . 1511 ةنس ىئاقترإلا سفنلا ملع ىف درافراه ةعماجب ةيذاتسألا ةجرد ىلع لصح

 تقو ىف لمع نم رثكأ انئاذ ئلوتي ناك نقف لمعلل ةبحو -هتعادو هنغ افورعم ناك

 . هراكفأ نع ريبعتلا ىف اظفحتمو ةماعلا نكامألا ىف الوجخ ناك هنأ ولو « دحاو

 نم فوخلا نأ ولو . ١460 ةنس ىلإ هل باتك لوأ ةعابط ىف رخأت ببسلا اذهل امبرو

 راصبتسإلا « ىدناغ ةقيقح : اهمهأ بتكلا نم ًاريثك رشنف كلذ دعب هقراف ةباتكلا
 عدنلف ىعامتجإلا ىسفنلا هروطت نع امأ . بابشلا ةمزأ : ةيتاذلا « ةيلوؤسملاو
 : اهسفن نع ملكتت هتيرظن

 اهنم ةبقح لك لكشت « نامث باقحأ ىف - نوسكريأ دنع - ناسنإلا ىقتري

 : ىتألا وحنلا ىلع ريستو « نيرخآلاب هتاقالعو هتيصخش ىف اديدج اروطت
 هماع ىف لفطلا اهيجاوي ىتلا ةمزألا ىهو : ةقثلا مدع لباقم ىف ةفقثلا - 1 ١

 نيرخآلابو هسفنب هتقث نإف مألا عم ةقستمو ةميمحو ةئفاد هتقالع تناك نإف ٠ لوآلا
 نأ نكمي ذإ حيحص اضيأ سكعلاو . كلذ دعب هرمع لاوط همزالتو لكشتت ملاعلابو
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 ( عبات ) ؟ مقر حراش راطإ

 ضفرلاو ديدهتلا ىلع ةمئاقو ةفاج ةقالعلا تناك نإ رمعلا لاوط ةقثلا مدع روذب عرزت
 . فيوختلاو

 ىناثلا نيماعلا لالخ دتمت ىتلا ةلحرملا وهو : كشلا لباقم ىف نيقيلا - ؟

 فاشتكإلاو ىلقعلا ومنلاو ىثشملاو لفطلل ىكرحلا ءاقترإلاب اهروهظ .طبتريو ثلاثلاو
 ىلع عجشت ةرسألا تناك اذإ ةيتاذلا تايناكمإلا ىف نيقيلاو ةقثلاب ساسحإلا نوكتيو

 هبارشو لفطلا ماعطإ ىف لخدتت ةرسألا تناك نإ امأ . فاشكتسإلاو ىكرحلا ومنلا

 ريثكب فعضأ هتاردقو هتايناكمإ ىف كشلاو ومني لفطلا نإف طبضلاو ربصلا مدع عفادب
 . ىداعلا نم

 سماخلاو عبارلا نيماعلا لالخ دتمت ىهو : فذلا لباقم ىف ةأدابملا -

 بكري نأ لفطلا عيطتسيف . ههيجوتو مسجلا ىلع ةرطيسلا نم نكمتلاب زيمتيو

 « ةيوغلو « ةيكرح تاطاشنب ءىدابي نأو « ءايشألا ٌعطقي نأو « ىرجي نأو « ةجارد
 نه ةريبك ةعودم ةلخرملا هد نواه نأ لفطلل انفع اذاخ يلا“ تام وبث
 هتاطاشن عفدن نأ امأ . اهريغو تاطاشنلا كلت ءادأ ىلع هعيجشت مهملا نم نإف ةأدابملا

 دجي امدنع هكلمتي بنذلاب ساسحإلا نإف عافدنإلاو روهتلاو ءابغلا تافصب ةيكرحلا
 . ةنيعم تاطاشن ىف اجمدنم هسفن

 ىهو ١١ ىلإ 5 نم ةدتمملا ةلحرملا ىهو : صقنلا لباقم ىف بأدلا - ؛

 ثيح ىركفلا ءاقترإلاو ةسردملل باهذلا ببسب ىعامتجإلا ومنلا ىف زيمتت ةلحرم
 عضخي ىذلا بعللاو « ملعتلا دعاوق ملعتو ىقطنملا ريكفتلاو لالدتسإلا تايلمع طشنت
 مت ام اذإ سامحلاو ةيدجلا ساسحإ نوكتي نأ نكمي ةلحرملا هذه ىف . ةنيعم دعاوقل

 لفطلا نّوكي نأ نكمملا نمف الإو . تاطاشنلا هذه ءادأ ىلع مهبيردتو مهعيجشت

 نم نوهنو هراكفأ نم رخسن وأ هعجشن ال انك نإ هرمع لاوط همزالي صقنلاب اساسحإ
 . اهنأش

 ىتلا ةلحرملا ىهو : راودألا بارطضإ لباقم ىف ةيتاذلا وأ ةيوهلا - ه

 ةيعامتجإلا هتاقالع ىف قهارملا ومني اهيف . ةنس ١١ : ١8 نم ىأ ةقهارملا ةرتف زيمت

 عم وأ « ىلزنملا هعضو اهبلطتي ىتلا ةيعامتجإلا راودألا نم ريبك ددعب مايقلل جاتحيف

 هم وما



 ( عبات ) ؟ مقر حراش راطإ

 زييمت ىلع قهارملا ةردق نأ كش الو . وهللا تاعامج عم وأ ةساردلا ءالمز وأ ءاقدصألا

 نم ريبك ةجردب ةلحرملا هذه نم لاقتنإلا ىلع هدعاستس هعلتخملا راودالا ىف هتيتاد

 عم لعافتلاب هل حمست الو ةرطيسمو ةرهاق ةرسألا تناك نإ امأ . ةيتاذلا ىف جوضنلا

 رودلا دوجو نع قهارملا زجعيو « برطضي ةيتاذلاب ساسحإلا نإف ىرخألا تاعامجلا

 لحارملا زواجت ىذلا صخشلا نإ - نوسكريإ دقتعي اميف - حجرملا نمو . هل مئالملا

 اضيأ حجرملا نم هنإف ٠ بأدلا ىلع ةردقو ةأدابمو نيقيو ةقثب ىأ اهتايباجيإب ةقباسلا
 . ةيتاذلاب ساسحإلا ىف رولبتي ىأ ىباجيإلا اهبناجب ةقهارملا ةمزأ زواجتي نأ

 ىه هذهو : ةلزعلا لباقم ىف ةميمحلا تاقالعلا نيوكت ىلع ةردقملا - 5

 ةلحرم ىتح دتمت دق ةلحرم ىهو « ةرسأ نع ثحبلاو جرختلا دعب ريغصلا باشلا ةمزأ

 ىف ىباجيإلا رطشلا لكشت ةميمح تاقالع نيوكت ىلع ةردقلاو ء«رمعلا فصتنم
 ةبحملا نيرخآلا ةكراشم ىلع ةردقلا ىف لثمتتو ةلحرملا هذه ىف ومنلا تامزأ

 كلذ ىف لشف اهلباقيو . ةلامز وأ ةقادص لالخ وأ ةجوز وأ جوز عم شيعلاو ةدوملاو
 . ةدحولاو لاصقنإلاو ةلزعلاب روعش ىلاتلابو

 ىف بابشلا ةمزأ ىهو : تاذلا ىف عقوقتلا لباقم ىف راشتنالا -

 ىلع ربكأ ةردقم ىنعي ىباجيإلا ىنعملاب ةلحرملا هذه زواجتو ءرمعلا فصتنم
 امأ . ةماع ةيناسنإ وأ ةيعامتجا اياضقو « ىرخأ ءايشأب مامتهإلاو تاقالعلا ىف راشتنإلا

 ةيصخشلا تاجاحلا ىف عقوقتلاب ساسحإ ىلإ ىدؤيف ىباجيإلا ومنلا ىف لشفلا
 . ةصاخلا ةحلصملا مدخت ىتلا حماطملاو

 نأب درفلا ساسحإو ةخوخيشلا ةمزأ ىهو : سأيلا لباقم ىف لماكتلا -
 زاجنإلاب ساسحإلاو ةطبغلا ىلع ثعبي لعف ام ناك اذإف لعف امب تددحت دق هتيوه

 لماكتلاب اساسحإ هعم اكرات ةلحرملا هذهل ىباجيإلا زواجتلا ىتأي نذإف وهزلاو

 ةئيلم هيضامل هترظن تناك نإ سأيلا ساسحإ صخشلا عم ىقبي دق وأ . اضرلاو
 . تباخ ىتلا لامآلاو عايضلاو « طابحإلاب
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 يلضعلا ءاقترالاب طبترت روطتلا نم ةيناثلا ةلحرملا نأ « نوسكريإ » ىري ( ؟١ لكش )
 ةرسألا تناك اذإ ةيتاذلا تايناكمالاب ةقثلاب ساسحالا نوكتي اهيفو (أ ةروصلا ) لفطلل

 ىهو ةنس ١١ ىلإ ١ نم ىهف ( ب ةروصلا ) ةعبارلا ةلحرملا امأ . ىكرحلا ومنلا ىلع عجشت
 ةروصلا ) ركبملا بابشلا ةلحرم ىفو . سامحلاو ةيدجلاب ساسحإلا نيوكتل ةماه ةلحرم
 روعشلا لباقم ىف ةئفاد ةيعامتجا تاقالع نيوكت ىلع ةردقلا ةمزأ باشلا هجاوي ( ج

 سانلا جاتحي ةلحرم ىهف ( د ةروصلا ) ومنلا نم ةريخألا ةلحرملا امأ . لاصفنالاو ةلزعلاب

 . ةيدوجو ةقيقحك توملا عم شياعتلاو ةياهنلا ةهجاوم ةرورض ىلإ اهيف

 تاةولزياد



 ريياعمل عايصنإلاو بكرلا ةرياسم هفده نوكي ىذلا ( ىلكشلا ىديلقتلا طمنلا - ١

 وأ نيعدبم ةرورضلاب اوسيل طمنلا اذه صاخشأو . نيدلاو ةرسألاو ةطلسلاو عمتجملا

 . نيركتبم

 درمتملاو ٠ ىروثلا اهنم ةددعتم لاكشأ ىف ىتأيو ( ىلاثملا طمنلا - ؟
 اذه صاخشا عمجت ىتلا ةيسيئرلا ةيصاخلاو . ىرذجلا رييغتلا ةرورضب نمؤملاو « ىحالصإلاو
 ناميإلاو . ةدئاسلا ريياعملا ىلع ماعلا طخسلا ىه لاكشألا فالتخا نم مغرلاب طمنلا

 مهلعجت ةيوق تادقتعم ىنبتل نوحنجي طمنلا اذه صاخشأو . ملاعلا رييغتو اهرييغت ةرورضب

 وأ تارهاظملا ىف كارتشإ نم كلذ هلثمي ام لكب مهراكفأل ىلمعلا ذيفنتلل نويليمي
 عيشي كلذك خلإ .. ةيوقلا تايجولويديإلا تاذ ةيسايسلا تاعامجلا ميظنت وأ «٠ بيرختلا

 ةسمل اودقفي مل مهنأ املاط ىعامتجإلا حالصإلاب نينمؤملاو نييمدقتلا ىدل طمنلا اذه

 راودألا لكش ىف دعب اميف هل نودوعي نيذلا عقاولا كلذ . ىعامتجإلا عقاولاب ساسحإلا
 هروطتو عمتجملا رومأ ىف مهسامغنأ عم بنج ىلإ ابنج بطلا وأ سيردتلاك ةينهملا ةيدايقلا
 . ىعامتجإلاو ىمايسلا

 امنيأ ةذللا ىلع لوصحلا هفده لعجي ىذلا وهو (*7 ةذللا نع ثحابلا طمنلا - *
 نودلا » مهنم دجن طمنلا اذه صاخشأو . بقاوعلل باسح نود ىنآلا عابشألاو « تناك
 صاخشأ نأ نم مغرلابو وهللا نكامألا ىف وأ « ةعماجلا ةحاس ىف وأ ءىطاشلا ىلع « ناوج

 رثكأ نم مهنإف « ةايحلاب عتمتسملاو ىضارلا ديعسلا رهظمب حطسلا ىلع نورهظي طمنلا اذه
 . عمتجملا وأ تاذلا نع ىسفنلا لاصفنإلاو بارتغإلل ةضرع نيقهارملا طامنأ

 هريياعم ريوطت ىف حجني مل ىذلا طمنلا وهو (*) حناجلا ىتابوكيسلا طمنلا - ع 3

 فاضل ةسانيشتلا قم راشنو ةنردكتم يع ةدارار ويرحل :ةتانالك .نيصلا هانيو ةفالحألا

 ند ل ل

 ( * زر ثنارما

 معز طعنات

 (؟عر طخر مرسلا

 ب ةرةا



 مهثحب ىف ةذللا نع ثحابلا طمنلا عم نوكرتشي . ةماعلا ةيقالخألا هىدابملل وأ نيرخآلا
 رعاشم نم ةذللا ةناحصأ ةناوعتك امي نورعشي د مهنأ الإ « ةيصخشلا ةعتملا نع ىنانألا

 وه امك ىلخادلا طبضلل عضخت ال ىتابوكيسلا طمنلا تافرصتف اذهل . لجخلا 00
 امب ساسحإ الو اهيف ريكفت ال ىنعملا اذهب مهتافرصتو . ةذللا نع ثحابلا طمنلا ىف لاحلا
 اذه هذه باحصأ اهلكشي ىتلا تاحومطلا ىتح . نيرخآلل ريمدت وأ بيرخت نم اهيف

 ىف وأ لمعلا ناديم ىف حومطلاب اهنم قلعت ام ءاوس ىناثألا رمدملا عونلا نم نوكت طمنلا
 ةليئكض ةبسن الإ نولكشي ال رمدملا طمنلا اذه نإف ظحلا نسحلو . ةيسنجلا تاوزغلا ناديم
 نيقهارملا روهمج نم

 دق ىلكشلا طمنلاف « اهنيب اميف لخادتت ةعبرألا طامنألا هذه نأ ىلإ ريشن نأ جنو
 قهارملا كولس نإف ء اذه نع الضف . سكعلاب سكعلاو هعايصنإو هتعاط ىف ايلاثم نوكي
 راثآلا نم ريثكف . كارلا ةلحرم زواجتب ىثالتي ال ةقباسلا طامنألا نم طمن ىأ قفو
 سامحلا نم اضعب دقفت دقفت اهنأ ولو رمعلا ةيقب مهعم رمتست نيقهارملا زيمت ىتلا صئاصخلاو
 كلت ىلإ رظنن نأ لضفألا نم اذهل . نيقهارملا تادقتعم ىلع بلاغلا « جهولاو » لاعفنإلاو
 ةداح ةعطاق . صئاصخ اهتفصب سيلو « ىرشبلا كولسلا مهفل تايدهم اهتفصب تاميسقتلا

 . ( 88١ 76 نيعجرملا رظنا ) كاذ وأ طمنلا اذه نم ءزج انم لك ىفف « ميساقتلا

 بابشلاو دشرلا نس -
 : اهرارمتسا ىف ةايحلا ةرودو دشرلا

 ىوضعلا ءاقترإلل ةبسنلاب فاطملا ةياهن ربتعت ةبيرق ةرتفل ةقهارملا ةلحرم تناك
 ومنلا نع نوفقوتي ال رشبلا نأ نييجولكسلا نيب مويلا هيلع قفتملا نم نأ ىلع . ىسفنلاو
 ةيعامتجإو ةيسفن تاريغت ثدحت رمعلا لحارم نم ةلحرم لك ىفف « ةيتايحلا مهتلحر لالخ
 ةقهارملا دعب ثدحي ام نأب دقتعن نأ ةجاذسلا نمو .رمعلا ىف مدقتلاب ام لكشب ةطبترم
 رم هاج . ةركيملا تاونسلا ىف ثدح امل ارارمتسإ هلمكأب لكشي
 : نمدجلا وشلل نم ةلحرم ىلإ انلصو دق نوكن « لمعلا ناديمل انلوخدو ةساردلاو
 0 تاراهم نم هانقتإ امع الضف ةرفتسملا ةيصخشلا صئاصخلا ضعب نيوكت ىف
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 بجي طوغضو تامزأو ومنلا نم ةديدج تايوتسم هبحصت بناجلا اذه ىف روطت لك

 . اهتهجاوم

 ةفلتخملا ةيئاقترإلا لحارملا ىلع نيثحابلا نيب رهاظ قافتإ دجوي ال هنأ نم مغرلابو
 وه مئالملا ميسقتلا نإف ٠ ةقهارملا ةلحرم زواجت دعب جوضنلا ةايح اهل فنصت نأ نكمي ىتلا
 : ىه ثالث ةيرمع تائف ىف ةلثامتملا ةيكولسلا صئاصخلا ساسأ ىلع

 ملعتلاب ماع لكشب زيمتت ىهو ةنس ١50 ىتح ١8 نم دتمت ىهو ةركبملا ةلحرملا - ١

 . ةايحلا نم ةماعلا فادهألل ةيباجيإلا ةغايصلاو « طشنلا

 65٠ ىلإ ١" نم دتمت ةركبم ةطسوتم ةلحرم ىلع لمشت ىهو ةطسوتملا ةلحرملا - ؟

 ه٠ لا نم دتمت ىهو ةرخأتملا ةطسوتملا ةلحرملاو « ةءافكلاو طاشنلا تالاجم عاستإب زيمتتو

 تايناكمإلا وأ ةرسألا وأ ةنهملا ثيح نم ءاوس حضاولا رولبتلاب زيمتت ىهو 10 لآ ىتح
 . ةيعامتجإلا

 نم بارتقإو 2 ةخوخيش ةلحرم ىهو «, توملا ىتح 10 نم دتمتو ةلوهكلا - *
 . ةرودلا ةياهن لكشي وهو توملا مث « ةياهنلا

 : اهتامزأو ةلحرم لك صئاصخ نع ليصافتلا ضعب ىلإ نآلاو

 : دشرلا نم ةركبملا ةلحرملا

 لمعلا ملاع ىلإ لوخدلاو ةساردلا نم ءاهتنإلاب ركبملا جوضنلا وأ بابشلا ةرتف أدبت
 . ةرسألا نع مهلاصفنإو مهجاوز وأ ءانبألا ليحرب نيجوزتملل ةبسنلاب ىهتنتو . جاوزلاو

 ةرتفلا نأ نيب ( ١5 ) آمه08508 نوسنفيل ىعامتجإلا سفنلا ملاعل ةثيدح تاسارد ىفو
 نم ريثكل ةبسنلاب « ملحلا » قيقحت ةرتف ربتعت نيثالثلاو ةسماخلا ىتح نيرشعلا نم ةدتمملا
 ا ا ابعب . بابشلا

 ا 0 و
 ةيؤرلا كلت تناك امفيكو « بيط نطاوم وأ « نائف وأ « لمع بحاص وأ « اسدنهم
 . ( ١6 عجرملا رظنا ) هريوطتو ه هومنل ةيرورضلا هتار ارقو هتارايتخإ هل ددحي اساسأ حبصت
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 جضنلل ةقهارملا نم لاقتنإلا نإف ( ١17 عجرملا رظنا ) 7/6عة:867 نتراجوينل ةبسنلاب امأ

 . لالقتسإلاو ةءافكلا نم ةديدج بناوجو « تاربخلاو تاطاشنلا ىف ةدايز هوردب هعم لمحي

 لقأو ٠ كرعاشم نع ريبعتلا ىف اددرت لقأو , كسفنب ةقث ريثكأ حبصت جضنلا ةلحرم ىف

 . نيرخآلا ىلع ادامتعا

 ريغ ىلع ءايشألا تراس ول ثدحي اذأم نكل « « ماري ام ىلع ءىش لك راس اذإ اذه

 نول د م ل ع يي د ل ل

 زيمت ىتلا ةمزألا نإف اذهل . نيرخآلاب ةئفاد ةميمح تاقالع 0 انتردق ىلع ديعب دح

 ب رداقلا باشلاف (9 لاصفنإلا لباقم ىف قيثولا لاصتالا ةمزأ ىه هيأر ىف ةلحرملا هذه

 ةحتفتم اهلعجيو هسفن نم روطي نأ ىلع رداقلا صخشلا وه ةلحرملا 3 ةزيمملا ةمزألا لح

 صخش رخآلا نوكي ام ابلاغو ةئفادو ةقيثو ,ط ةقالع هعم نوكي نأ عيطتسي رخآ صخشل

 وأ انتاوذ نادقف ىشخن ال انك املاط نكمم اذه نأ نوسكريأ دقتعيو . لباقملا نياحلا ني

 . ةيلمعلا كلت لالخ ىصخشلا انلالقتسإ

 كم ةلزعلاو لاصفنإلاب ساسحإلا ىلإ ةبقيثو ةقالع 00000 ىدؤيو

 ةيباجيإ ءايشأ ىلإ نسلا اذه ىف ةلزعلاب مهساسحإ نم اولوحي نأ نوعيطتسي نيغلابلا ضعب

 ةيبلاغ نإف ٠ ( ةيعامتجإلا ةايحلا وأ ملعلا وأ نفلا وأ لمعلا ىف ةيدرفلا تازاجنإلاك )
 . بائتكالاو قلقلاك ةيسفنلا تالكشملا نم ريثكل نوضرعتي « نيلزعنملا »

 تناك ىتلا ةايحلل ةملاحلا « ةيكيننامورلا » ةيؤرلا وأ ةعزنلا ةلحرملا هذه ىف لءاضتتو

 ةيجوز ةيرسأ ةايح ءانبل  ةيلخلا أدبيف . ةيعقاو رثكأ ملاعلا ةيؤر حبصتو . نيقهارملا زيمت
 ةيقحت ىف ةبغرلا لتحتو . ةيصخشلل ةفلتخملا تاراهملل ذحش نم كلذ هبلطتي ام لكب

 0 هتاراهمل صخشلا ميظنت ىف اماه ارود - لاجرلل ةبسنلاب ةصاخ - لمعلا ىف حاجنلا
 . ةيعامتجالاو ةيلقعلا

 بعاتملا نإف كلذ عمو . ةلحرملا هذه ىف ةيرورضلا ءايشألا نم ىسنجلا قفاوتلا ربتعيو

 طبتري ماعلا قفاوتلا نأ ىلإ ريشي امم ةلحرملا هذه ىف نادادزت قالطلا ةبسنو ةيجوزلا

 نيبت اذهل . ةيدرفلاو لالقتسإلا قيقحت ىف ةبغرلاك ةيسنجلا تاقالعلا راوجب ىرخأ ءايشأب

 حصنلل ابلط ةيسفنلا تادايعلل نوبهذي نمم نيجوزتملا ددع نأ ةثيدحلا تاساردلا ضعب

 . ( ؟١ ) ىرخألا رامعألا ىف نيجوزتملا ددع فعض لصي نسلا هذه ىف جالعلاو داشرإلاو

 (*) ةصاتسقعإل الكر ةعررق قغأ وم

 اخ



 ببسب . اهتيتانل ىوقأ اديدهت صاخ لكشب ةيبرعلا ةأرملل ةبسنلاب ةلحرملا هذه لكشتو

 ناك نإ ةضاخ:. اهميلعت امبرو « اهلمعو « ةيلصألا اهترسأب ةيحضت نم اهنم جاوزلا هبلطتي ام

 (" . هلهأو جوزلا ةرسأ عم انايحأو لمع نود لزنملا ىف ءاقبلا اهنم بلطتيو ايديلقت جاوزلا

 ؟ ةمزأ وهأ - رمعلا فصتنم

 ىذلا ةمكحلا نيعم مهنأ ىلع نينسملاو لوهكلا جرادلا ىبعشلا لايخلا انل روصي

 نيم اهت) نجعل كم «ةطسوتملا ةلكرملا ىف تناقل نا ىلع لدي ثحبلا نأ الإ : بضني ال

 ىتح . حصنلاو ةروشملا ميدقتب ردجأو ةمكحو ةردق رثكأ ةقيقحلا ىف مه ( ةنس 50 : 0

 . ةديجلا ةريصبلا نع اثحبو ىأرلل ابلط ةلحرملا هذه صاخشأل نوأجلي نونسملا

 دشرلا نم ةطسوتملا ةلحرملا نأ ىرت ىتلا ىرخألا ةجرادلا راكفألا ضعب اضيأ كانهو

 نآلا ىتح قافتإ ثدحي مل هنأ ىلع . ومنلا تامزأ ضعب اهرودب لكشت (رمعلا فصتنم وأ )
 ةقيقحلاو . دجوت ةبقح ىأ ىفو « ةلحرملا هذه ىف ةماع ةيقيقح تامزأ دجوت تناك اذإ امع

 ةايحلا ىف قالطإلا ىلع لحارملا لضفأ نم ةلحرملا هذه نأ نيبت ةثيدح تاسارد كانه نأ

 لاصفنإلاو ثبعلا تاعزن ايجيردت ىشالتتو «زجعلاو بارتغإلا رعاشم ددبتت اهيفف . ةدشارلا
 . ةركبملا دشرلا ةلحرم ىفو ةقهارملا لحارم ضعب ىف اهظحالن ىتلا ءايشألا ىهو

 تامزألا ضعب لكشتو ةلحرملا هذه ىف ثدحت ةيجولويسف تاريغت كانه نإف كلذ عمو

 . نسلا اذه صاخشأل

 اذه ىتأيو . ةبوصخلا نع فقوتت ىلاتلابو « ةيرهشلا ةداعلا عطقنت ةأرملل ةبسنلابف
 فقوت نأ تنيب ةيكيرمأ ةسارد نإف كلذ عمو . تالاحلا ضعب دنع بائتكإلاب ابوحصم
 عقوتملا نم نأ ىلع . ( ١7 ) ءاسنلا نم # ؛ ىلاوح دنع الإ ةيقيقح ةمزأ لكشي ال ثمطلا

 باجنإلا بح اهيف لكشي ىتلا تاعمتجملا ىف بائتكإلاو ةمزألاب روعشلا ةبسن دادزت نأ

 . ةيقرشلاو ةيبرعلا تاعمتجملا ىف امك ىكيرمألا عمتجملا نم ربكأ ةميق لسانتلاو

 ةسن نأ ىبرع عمتجم ىف ةيسفنلا تادايعلا دحأ ىف لمعلا ىف انتربخ لدتو . ةيبرعلا لئابقلا ضعب ىف ثدحي امك (*)

 دحاو لزنمه ىف هتوخإو هترسأ عم شيعتل جوزلا لزنم ىلإ ةريغصلا ةجوزلا لاقتنإ ةجينن ثدحت ةيجوزلا ىواكشلا نم ةريبك
 . ةرارملاو طابحإلاب اهروعش ىلاتلابو ةجوزلا ةيتاذ ددهت تاقالع نم كلذ عبتي امو

 تاو



 كانه نإف كلذ عمو . فقوتت ال لجرلا ةبوصخف . فلتخي رمألا نإف لجرلل ةبسنلاب امأ

 قوتك الا تناك :نإو ةيسجلا ةردقلل ' ىبسللا فمشلا .نف لك ةيجولونسف تاريفت اضيأ
 . ةرخأتملا رامعالا ىف ىتح

 دادتمإلا ىتيصاخ ىف لثمتت نسلا انه ىف ةيسيئرلا ومنلا ةمزأ نأ نوسكريأ دقتعيو

 نإف ةلحرملا هذه ىف اميلس جضنلا ناك نإف . سفنلا ىلع عقوقتلاو ىعامتجإلا
 ىلإ لافطألا ةناضحو رثاكتلاك صاخلا ىجولويبلا دادتمالا زواجتي هسفن دجي صخشلا
 زواجتت ةماع ةيرشب ةيضقب مازتلإلا ىف لثمتي ىذلاو ىعامتجإلاو ىسفنلا هانعمب دادتمإلا

 صخشلا عقوقتيف ايسكع اقيرط ومنلا ذختي نأ ثدحي دقو .رضاحلل ةرشابملا تاجايتحإلا

 . رشابملاو ىداملا ىنعملاب ةيصخشلا هتاجايتحإ ىلع

 ةيقالخألا ماكحألا روطتت ذإ جربلهوك هاري امك ىقالخألا مكحلا ىف رخآ ومن ثدحيو
 عمتجملا حلاصو « ىصصخشلا أدبملا ىلع ةمئاقلا ماكحألا ىلإ ىلكشلا ىوتحملا تاذ

 هتيهافرو .٠

 قلتي انيف: ةصاخن نئارك ا ا ما ةيبلسلا ةيحانلا نمو

 36 : 56 نيب اميف قلقلا ةبسن نإ ( ؟١ : عجرملا رظنا ) تاساردلا تنيب دقف . قلقلا ضارعأب

0 

 اذه ىف قلقلا ةدايز بابسأ نم نأ ودبيو . روكذلا نيب اهتليثم فعض ىلإ لصتف ءاسنلا نيب
 نع 1 طوغضلا نع الضف لالقتسإلاو ةيلوئسملاب دئازلا ساسحإلا نسلا
 . تاذلا قيقحت نع ةمجانلا تاطابحإلاو ةيصخشلا تاحومطلاو ةرسألاو لمعلاب قلعتي

 : رمعلا فصتنم ةلحرم ىف ءاقترإلا تابلطتم

 قلقلا ىف اهيف ةيبلسلا بناوجلا لثمتت ىتلاو رمعلا فصتنم تامزأ نأ دكؤملا نم
 صخشلا لبق ام اذإ ريبك دح ىلإ لءاضتت نأ نكمي ةداعسلا مدعب ساسحإلاو بائتكإلاو
 ةصاخ عقاولا رمألاب نولبقي ال نيريثكلا نأ ىلع .رمعلا ىف مدقتي هنأ وهو عقاولا رمألاب

 وأ ةيضايرلا مهتاطاشن لالخ نم ةرهشلاو ةورثلا وأ ةبيذاجلا ىلع نولصحي اوناك نيذلا ءالؤه
 دق صاخشألا ءالؤه لثمو « نيرخآلا ىدل ةيبذاج نم نسلا اذه هكرتي امو ريغصلا مهنس
 اوعيطتسي مل ام « ةلحرملا هذه اهضرفت ىتلا ومنلا تامزأ ةهجاوم ةقيقحلا ىف مهيلع بعصي

 . ةداعسلاو ةعتملل ةديدج رداصم نع ثحبلاو « مهسفنأ نع مهراكفأو مهتاطاشن رييغت

 ها ماشوب



 ةينفلا فئاظولا ىف نيلماعلا نم ١6١ ىلع ةسارد ( 51 ) طه236 ىاموت ىرجأ دقو

 : هتامزأ زواجت نكمي ىتح نسلا اذه ىف ةيسيئر تابجاو ةعبرأ ددحي نأ عاطتساو « ةيلاعلا

 تاذلا قيقحت لجأ نم لب « بسحف ةورثلا لجأ نمال ىلمع وأ ىنهم حاجن قيقحت - ١

 اضيأ قبطني هنإف « صاخ لكشب لاجرلل ىرورض اذه نأ نم مغرلابو . ىصخشلا مارتحإلاو

 . تالماعلا ءاسنلا ىلع

 نمو / 3 ىلإ نيجوزتملا ددع لصي ةلحرملا هذه ىف : ةيجورلا ةايحلا حاجن ف 11

 لافطألاو ةعبشملا ةيجوزلا تاقالعلاو « بسانملا نيرقلا ىلع لوصحلا ىف حاجنلا نأ دكؤملا

 . ةلحرملا هذه ىف اضرلاو حاجنلاب اساسحإ كرتت ىتلا لماوعلا نم

 . ةمراصلا عئاقولل قفاوت ىلإ لوحتت ةقباسلا ةملاحلا تاعقوتلا نأ : عقاولل قفاوتلا -

 فادعألاو « تايلاثملاو راكفألا نيب قيفوتلا رمعلا فصتنم ةلحرم ىف ومنلا بلاطم نمو
 امئاد انتعاطتسا ىف سيل ءىدابمب ةموكحملاو ةدودحملا هتالامتحإب عقاولا نيبو ةموسرملا

 . اهرييغت

 صخشلا حجن اذإ حاجنب كلذ متي دقو رييغتلا نم فوخلاو ةايحلا ةباتر ىلع بلغتلا - 6

 نمألاب هساسحإ ددهت نأ نود ةيرحلاو رييغتلاب هل حمس ةديدج رداصم ىلع روثعلا ىف
 . ىسفنلا وأ ىداصتقإلا

 ةياهنلا نم برتقت ةايحلا ةرود : ةخوخيشلا - ؟

 ةيئاقترإلا هروصع ربع - زاجيإب لصفلا اذه ىف اهعباتت ىتلا .- ناسنإلا ةلحر ىف
 صئاصخ نع تاحفصلا ضعب مدقت نأ نود انتلوج نع فقوتت نأ عيطتسن نل « ةفلتخملا
 . ةلوهكلا وأ ةخوخيشلا ىأ ةلحرلا نم ةريخألا ةلحرملا

 فارشإلا ةلحرم اهاري ضعبلاف . ةقيقحلاب ةفارخلا هيف طلتخت ةلحرملا كلت نع لاقي امو
 ضعبلاو « ةايحلاب ةكنحلاو « ةبرجتلا ةدايزو ةمكحلا رولبت اهيف ىري ضعبلاو « ةياهنلا ىلع
 رمع ضعبلا دنع اهدعب امو نوتسلاو . ىسحلاو ىوضعلا لالحنإلاو لكأتلا ةيواز نم اهكردي
 . ةايحلاو نوكلا ىف نكاسلا ىفوصلا قارغتسإلاو « لمأتلاو « ةلجؤملا لامآلا هيف ققحتت

 سووا



 ءدب ىذ ءىداب قفتن مهو نم وأ قدص نم راكفألا هذه ىفاام نحتمت نأ لبق انعدنكل

 . ةلحرملا هذهل ىنمزلا ىدملا ىلع

 ةيرابتعا ةلأسم ةلوهكلا ءدي نسف « ةلوهكلا أدبت ىتم ددحن نأ ةقيقحلا ىف انيلع ريسع
 اهددحتس اننأ ىلع . ةيراضحلاو « ةيسفنلاو ةيحصلا فورظلا نم ريثك ىلع فقوتت ةيبسن
 نيتسلاو ةسماخلا ىأ « لمعلا نم دعاقتلا ىلإ ناسنإلا اهيف لاحي ىتلا ةلحرملا اهنأب ايفسعت

 . اهدعب امو « ( ىكيرمألا عمتجملا ىف نيعبسلاو ) انتاعمتجم ىف ابيرقت

 دعاقتلا نس دعب ىتح ايصخش ارمأ لظي «زجعلا » و مرهلاب ساسحإلا نإف اذه عمو
 ةدحاولا ىف ىفوت نأ ىلإ ةينفلا هتاطاشن ىف راصعإلاك «وساكيبولباب » لظ دقل . ىمسرلا

 ندنل عراوش ىف رهاظتيو بتكيو رواحي تانينامثلا ىتح « لسار دنارترب » ىقبو نيعستلاو
 ديم تيرجرم ةروهشملا ةيجولوبورثنألا ةملاعلا تظفتحاو . ةرذلل ةرمدملا تامادختسإلا دض

 روهشملا ىبورلا ملاعلا شاعو . نينامثلا تفراش ىتح لمعلا ىلع اهتقاطو اهطاشنب 4
 هيجوتلاو لمعلا نع هتوم ىتح فقوتي ملو « اماع نينامثو تس نم برقي ام « فولفاب »

 نم قفتنو « ىبسن رمأ نذأ نسلاب روعشلاف . براجتلا ءارجإو بالطلا ىلع فارشإلاو
 . اهنم هقلخت امو اهيف ىرت ام ىه ةايحلا نإ : لوقلاب انتيحان

 ومنلا ىفو ريكفتلا ىف تاريغت ثدحت اهعمو ثدحت ةيجولويبلا تاريغتلا نإف كلذ عمو

 . ىعامتجإلاو ىسفنلا

 : ريكفتلا تاريغتو ةيجولويبلا تاريغتلا
 مدلا طغض دادزيف روهدتلا ىف ةيوضعلا فئاظولا نم ريثك أدبت نيتسلاو ةسماخلا لوخدب '

 فشكت امك ) خيملل ىئابرهكلا طاشنلا فعضيو « لمحتلا نع ناتئرلا فعضتو « اعافترا

 طوبهلا حبصيو « ةيكرحلاو ةيسحلا فئاظولا ؤطبتو ( نينسملل 880 ىئابرهكلا مسرلا ةزهجأ
 . اظوحلم ةيسنجلا ةقاطلا ىف

 دقف . ضعبلا دنع روهظلا ىف رخأتت اهنإف اهتيمتح نم مغرلاب ةقباسلا تاريغتلا نأ ىلع

 دعاسيو مدلا طغض نم ضفخي ايعوبسأ تارم ةثالثل ةفثكم ةيضاير تابيردتب مايقلا نأ نيبت
 نيب ةنراقملاب هنأ نيبت ١( ) 8ةى68 نيريبل ةسارد ىفو .ةيومدلا ةرودلا طيشنت ىلع

 ال آم دس



 ةنس 5١ اهرمع طسوتم ىرخأ ةعومجمو ( ةنس ١ رد مهرامعأ طسوتم ) نينسملا نم ةعومجم

 . مسجلا ىف ءاتبلاو مدهلا تايلمع ثيح نم نيتعومجملا نيب ةريبك قورف حضتت مل
 ملء مدقص 4 زلوكينو ناموين نيب دقو . ةيومدلا ةرودلا طاشنو « نيجسكألا كالهتسإو

 ةماعلا ةحصلا بسح نيعستلا ىتح رمتسي نأ نكمي ىسنجلا طاشنلا نأ (18) ةلاءطماف

 ( اهطاشن وأ ) هطاشنو رخآلا فرطلا تأر دقو ؛ صخشلل

 أرطت تالكشم كانه . ةيلقعلا فئاظولا نع اضيأ لاقي ةيمسجلا فئاظولا نع لاقي امو
 اثادحأ"صخشلا ركذتيف ةطشن ةميدقلا ةركاذلا ىقبتو ةبيرقلا ةركاذلا فعضتف ةركاذلا ىلع
 حيحص . تاظحل ذنم وأ اوت هتايح ىف تثدح ىتلا ءايشألا ىسي امنيب ٠ لفط وهو ةميدق

 نورداق نونسملا -لظيف «:فيحت ةزيثك تادادقتسإ نأ نيبث تاساردلا نأ آلإ ماغ لكشب اذه
 ىلع انس رغصألا لثم كلذ ىف مهلثم نكاسملاو ةصاخلا تانوفيلتلا ماقرأ لسالس ركذت ىلع
 رمتسي نأ نكمي ركذتلا نأ دقتعملا نمو . ةليوط تسيل هذه ماقرألا لسالس نوكت نأ طرش

 . لهم ىلعو ركذتلل لوطأ ةرتف مهيطعت نأ ىلع هطاشن لماكب

 نكلو . نسلا مدقتب روهدتي ءاكذلا نأ ةبيرق ةرتفل نودقتعي سفنلا ءاملع ناك دقو
 اهومصم مقي مل ءاكذلا سيياقم نأ ببسب ءىطاخ ءاعدإلا اذه نأ ايلاح :فوزعملا قم _خبصأ
 لالخ نم اهنينقتب اوماق امنإ « ةفلتخملا رامعألا ىف صاخشألا ةعباتم لالخ نم اهنينقتب
 نم نينسملا تاعامج تذخأ دقو . نينسملاو بابشلا نم ةفلتخم تاعامج نيب تانراقم
 نينسملا نم تائفلا هذه نأ ركذلا نع ىنغو . ةيعامتجإلا ةياعرلا تاسسؤمب نيميقملا
 . نينسملا عمتجمل ةيلقعلا اهتءافك ثيح نم ةلثمم ربتعت ال

 ةردق نم سيلو ةعونتم تاردق نم نوكتي ءاكذلا نأ : نألا فرعن اننإف « اذه نع الضف
 ىلإ رظنلاب متت تناك مهريغو نينسملا نيب ةقباسلا تانراقملا نأ فورعملا نمو . ةدحاو
 ضعب نأ نألا - نيقيلا هجو ىلع - فورعملا نمو . دعبلا ةيدحاو ةردق هنأ ىلع ءاكذلا
 . توملا ىتح اتباث رخآلا اهضعب ىقبيو «رمعلا ىف مدقتلاب روهدتت ةيئاكذلا .تاردقلا

 تاردقلا ىدحإ ىف ءىجافم روهدت وأ طوبه ثودح دنع هنأ ءاملعلا ظحال كلذك

 دق صخشلا ةايح نأ ىلع ريبك لامتحا كانه نإف نسلا اذه ىف صاخشألا دحأ دنع ةيركفلا
 تالاحلا هذه ىف احجرم توملا نوكي ) ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا لالخ ةياهنلا ىلع تكشوأ
 مسا ةرهاظلا هذه ىلع ءاملعلا قلطيو ( ءىجافملا طوبهلا ةيادب نم تاونس سمخ لالخ

 ا



 ةيلقعلا تاردقلا ىدحإ ىف ءىجافملا طوبهلا روهظ نأ ثوحبلا نيبتو 27 ىئاهنلا طوبهلا

 . ( 7؟ ) ةياهنلاب ءوبنتلا ىف ةيبطلا صوحفلا نم قدأ ارشؤم ربتعي

 لازي الو 2 نهارلا تقولا ىف ءاملعلا ثحب عوصوم لازت ال ةرهاظلا هذه نإف كلذ عمو

 . اهبابسأ نع ايراج ثحبلا

 : ةخوخيشلا تامزأ

 باقم نفق لامكألا ةةفرا - :قوشك ربا اهاري امك تءرسغلا اذه ىف“ ةنشلرلا ةمرآلا نيحتت
 هسفنل افورعم حبصاو «ابيرقت امامت نسلا اذنه ىف ناسإلا ةيوه تددحت دقل . سأيلا

 اذإف . اهليدعت وأ اهرييغت هتعاطتسا ىف دعي مل لامعأ وأ تاربخ نم هل مكارت امب نيرخآللو

 ةوشنلاو زاجنإلاب ساسحإلا اهيف .طلتخي ةطبتغم ةيؤر هتاربخو هيضامل صخشلا ةيؤر تناك

 عونلا اذه لثم نأ نوسكريأ ىأر ىفو . رارمتسإلاو ءاقبلاب ةريدج اهنأ ىلع هتايحل رظني هنإف
 هل هع اني لامر ةكيدأو ىلع: ام ةنلعف نقلا»: كوش نود فوملا جاوي ضاخشألا وع

 .(8)« ىفورظ

 ناك هنأ ىلع ضاملل نورظني نيذلا صاخشألا كلمتي وهو لباقملا هجولا وهف سأيلا امأ
 ىتلا هلامأ نأ صخشلا دقتعي امدنع ةحضاو ةروصب اذه ثدحيو . هميق وأ ىزغم ىأ نم اولخ

 كلذ عمو . هحلاصل ةفدلا ليوحت انكمم دعب دعي ملو « تضهجأ دق ةايحلا ىف هتلحر اهب أدب

 اردان ةرسألاو ةجوزلا نم هيف بوغرملاو ء ايدام نّمؤملاو ٠ ىفاعملا حيحصلا صخشلا نإف
 . سأيلا ساسحإ هباتني ام

 ةلاحلا ىلع ىوق ريثأت اهل نوكيو نسلا اذه ىف ثدحت ىتلا ةيسيئرلا تارييغتلا نمو

 اريثك صخشلا دقفي دعاقتلل ةلاحإلابف . زكرملاو ىعامتجإلا رودلا نادقف : قفاوتلاو ةيسفنلا

 لمعلا ناديم ىلع رودلا نادقف رصتقي الو . ىداصتقإلا لخدلاو اضرلاو ةراثالا رداصم نم

 مهلغاشم مهل تحبصأو اوربك دقو نهلوح نم نهلافطأ ندجي تالماعلا ريغ ءاسنلاف طقف

 . ةصاخلا مهرسأو

 (*) 1ههتتسقل لكم .

 د وءإلاد



 صاخشألا ضعب نادقف ةلوهكلا نس لوخدب اهعقوت بجي .ىتلا تاريغتلا نم ( ١ لكش )
 . لاصفنالا وأ توملاب صخشلا ةايح ىف نيمهملا

 لودلا نم - انداقتعإ ىف - رثكأ ةيعانصلا لودلا ىف نسلاب ساسحإلا ةمزأ دادزتو
 قفاوتلا قيرط ىف ةبقع نسلا ىف مدقتلا حبصي ىعانصلا عمتجملا ىفف . ةيديلقتلا وأ ةيقرشلا
 ةيديلقتلا تاعمتجملا نم ريثك ىفو انتاعمتجم ىف امأ . طابحإلاو ةلزعلل ًاردصمو ىعامتجإلا
 كاردإلا اذه لثم نأ دكؤملا نمو ةربخلاو ةمكحلل اردصم ربتعي دق نسلا ىف مدقتلا نإف
 . ةخوخيشلا ةمزأ نم فيفختلا ىف اريبك ارود كش نود بعلي نينسملل

 . مزأتلاو طابحإلل رخآ اردصم ةيلقعلا تاردقلا نم ريثك ىف طاشنلا نادقف ربتعيو
 لماوعلا نم تاذلا ىلع عقوقتلاو ٠ نسلا اذه ىف ةيعامتجإلا تاقالعلا ة ؛اد قيض نأ ودبيو
 ةقيضلا ةيتاذلا نيماضملا تاذ راكفألاو ةسوململا ةينايعلا تاقالعلاب مامتها امهلحم لحيو ميهافملا مادختساو ديرجتلا ىلع ةردقلا لءاضتتف ريكفتلا بيلاسأ ىلع اهراثآ كرتت ىتلا
 .(؟1)

 اذهلو ةئيبلا رييغتو ةرماغملا بحو فاشكتسالا ىلإ نسلا اذه ىف نينسملا ليم لقيو
 مهمامتها لقي امك . ةئيبلل مالستسإلاو : ةيبلسلاو « تاهاجتإلا ىف ةظفاحملا ةبسن دادزت
 ةيلاعفنإلا بناوجلا ريوطت ىلع اليلدو ةيسفنلا ةقاطلا مادختسا ىف داصتقإلا ىلع اليلد اهاري ضعبلا نإف « ةيبلس ةروص نم تاريفتلا هذه هب ودبت دق أمم مغرلابو . ةيجراخلا تاطاشنلاب
 .( ) بابشلا ملاع ىف هيلع تناك امم أدهأ نوكت ثيحب
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 : ةخوخيشلا ىف هثابجاوو ءاقترإلا تابلطتم

 اهلالخ نم نكمي بيلاسأ ةثالث ( )١8 >168مدده ه6 7168032 ناموينو ناموين حرتقي

 ئه ةلكبلا هذه فانزأ ةيحاون

 لغشو « ةيعوطتلا لامعألاف . ةركتبم تاطاشنو ةديدج راودأل ةقاطلا هيجوت ةداعإ - ١

 رثكأ نوكت امبر « ةديدج ةايح » نسملل ةبسنلاب قلخت دق ةصاخلا تاياوهلاو « غارفلا تقو

 نيقباسلا نيشحابلا ىأ ىفو . طاشنو ربصو دهجل جاتحي لوحتلا اذه نأ الإ . لبق نم اعابشإ
 . نيسعاقتملا نييبلسلا نم اضرلاب اساسحإ رثكأ نييباجيإلاو نسلا اذه ىف نيطشنلا نأ

 ئذذلا .نيلسلا  قاعملا» ىببلو :نقسلنلا نيتلاب ابقنلا انه. ىتمتو 5 ةايحلا ليش جنب

 نأ سلا اذه ىف'ضاخفألا نم بلاط ةيكلا ناف + قرأ ةزابعي. « ئايلاو ةعيدهلل وعي

 رمعلا تاونس ىف هوزجنأ ام لالخ ,رم اضرلا ضعب اودمتسي نأو تايباجيإلاو تايبلسلا اونزي
 ةروصب رضاحلا ىف ضاملا جمد مهنكمي اذهبو ٠ تاقالع وأ « لامعأ وأ ٠ لافطأ نم ةقباسلا

 5 ةيكذو ةئداه

 هاجت انتايلوؤسمو انتاطاشن ىف لخدتلاب هل حامسلا نود « ةقيقحك توملا ةهجاوم - ٠

 . نيرخآلا

 : توملاب ساسحإلا ةيلمع روطت نع ةيجولكيسلا قئاقحلا ضعب

 ىلع نينسملا ىضرملا نم تائم ةساردب 5.16.18055 سور - رلبوك ثببازيلا تماق

 ةياهنلا مهلبقت ىتح توملاب ىجيردتلا مهروعش لوحت عبتت نإ تلواحو توملا شارف

 : ىه لحارم ىلع متي ةياهنلا برقب ساسحإلا نأ اهيأر نمو . اضرب ةموتحملا

 ١ - لتاق هضرم نأ ةقيقحب فارتعإلا ضفرو راكنإلا .

 انايحأ ةلحرملا هذه نوكتو ةلادعلا مدعب روعشلاو بضغلا راكنإلا دعب ىتأيو - ؟

 . تاضرمملاو ءابطألا نم ظيغلاب ةبوحصم

 بسكي نأ لواحي هنإف كلهمو ديدش ضرملا نأب ضيرملا دكأتي نأ دعب ةمواسملا - *

 . ةيريخلا وأ ةيباجيإلا لامعألا ضعب ىف رمع نم هل ىقب ام الغتسم تقولا ضعب

 دي



 ( بتاك ) وش هرانرب ( ماسر ) هينوم

 ( ىسايس ميعز ) ىدناغ

 دنع نوكت اهنكلو « طابحإو باذع ةلحرم ضعبلا دنع نوكت ةخوخيشلا ( ؟ لكش )
 طاشنلاو عادبإلا تايلمع ىف رارمتساو سفنلل ديكأتو تاذلل قيقحت ةلحرم رخآلا ضعبلا
 ةيلمع ىف طشنلا لوخدلا ىلإ مهعفدت تابغر نينسملا دنع رجفتت دق انايحأو . ىلقعلا
 مل نمم تالاح ةقباسلا ةروصملا جذامنلا لثمتو « ةئيبلاو ىسايسلاو ىعامتجإلا رييغتلا
 . ةيسايسلاو ةيبدألاو ةيملعلاو ةينفلا مهتاطاشن ىف رارمتسالا نم ةخوخيشلا مهعنمت
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 ( 7) مقر حراش راطإ

 ةريخألا تاونسلل ةباجتسإلا نم طامنأ ةسمخ 5.81081:0 دراشتير نازوس ددحت

 : ىه رمعلا نم

 ةايحلا نأب رعشيو ةايحلل هتهجاوم ىف ءانب طمن وهو : جضانلا طمنلا - ١

 نوظفاحيو « نوظقنو + نوفا ظسلا اذه ضاختشأو :نينك نرو فاذ تناك ةقباسلا

 . ةنسملا ةايحلل اقفاوت طامنألا رثكأ نم مهو . تاجوزلاو ةرسألا هاجت مهتايلوئسم ىلع

 لكألل نويبحمو نوفرسمو نوعفدنم .طمنلا اذه صاخشأو : قعازلا لمللا - ؟

 اضيأ نوقفاوتي مهو . لزنملا ىف ءاقبلا نولضفيو « حومطلل نودقتفي مهنأ الإ . ةعتملاو
 امم رثكأ ةرسألا ىلع دامتعإلاو ةيبلسلاب زيمتي مهقفاعت ناك نإو دعاقتلا تاونسن

 بحي ٠

 الو دعاقتلاب نوبحري ال .طمنلا اذه صاخشأ : ىرهقلا ىعافدلا طمنلا - *

 ىف فارسإلاب نسلا فواخم ةهجاوم نولواحيو ماع لكشب نويرهق . هل ةطخ نوعضي
 . ةخوخيشلا تاونسل ايبسن نوقفاوتي مهنإف « اذه مهل حاتي املاطو . لمعلاو طاشنلا

 تاياوهلا نودقتفي . بيرتسملاو ىئادعلا طمنلا ىأ : بضاغلا طمنلا - ؛

 بجي ةقيقح سيل مهل ةبسنلاب توملا . دعاقتلاب نوبحري الو « تامامتهإلاو ةصاخلا

 أوسأ نم طمنلا اذه صاخشأ طامنأ ربتعيو . هتميزه بجت ودع وه لب اهتهجاوم
 . ةخوخيشلا تامزأ ىطخت ىلع ةردق اهلقأو اقفاوت طامنألا

 . توملا ىف ةبغرلاو بائتكإلاب زيمتي طمن وهو : سفنلل هراكلا طمثلا -

 بضاغلا طمنلا نم ةياهنلل البقتو اقفاوت رثكأ مهدجن « كلذ ببسب امبر وأ كلذ عمو
 . ( ؟8 عجرملا تانت681500 ودرابميز نع ذوخأم (
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 هنإ توملاب ةداعسلا ىنعي ال ءىداهلا لبقتلاو « ةمداق ةقيقحك توملل ءىداه لبقت - ه

 مقر عجرم نع ) ةمئادلا ةحارلل ىتآ تقولا نأو ةمواقملا نم ةدئاف ال هنأ ةطاسبب ىنعي
08). 

 نإف « ناديملا اذه ىف ةدئار تاسارد ربتعت « سور رلبوك » تاسارد نأ نم مغرلابو

 تلهاجت اهنأل نيرخآ نيثحاب لبق نم ةدشب ادقتن دقتنإ دق اهريسفتو تانايبلا عيمج ىف اهمهف

 له : لاثملا ىليبس ىلعف . توملل ةباجتسإلا ىف ةيدرفلا قورفلاو فرشلألا :لماوعلا قم زيك
 لهو ؟ نورخآلا اهب رمي ىتلا ةقباسلا لحارملا سفنب رخآلا ملاعلاب نمؤملا نيدتملا رمي

 مل ةلئسأ اهلك ؟ ةيراضحلا لماوعلا رثأ وه امو ؟ كلذ ىف ءاسنلاو لاجرلا نيب قورف كانه

 :ارإ لم فرس نادر ديني بورصا لحب يقيل وا سور اهنع بجت

 : ىملعلا ثخبلا

 ىف خويشلا نم ([ ةروصلا ) اجضان اطمن كانه نأ دراشتير نازوس ىرت ( 6 لكش )
 ةرماغملا بحو قفاوتلاو طاشنلل نوليمي طمنلا اذه صاخشأو ةخوخيشلا تامزأ ةهجاوم
 . سفللل هراكلا طمنلا كانهو ٠ ليحرلاو
 ىضرملا ءاوطنالاو ةلزعلاو بائتكالاب هباحصأ زيمتي خويشلا نم طمن ( ب ةروصلا)
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 ةصالخلا

 اذهبو . جوضنلل ةجيتن ةفلتخم ةينمز لحارم ىف ىرشبلا كولسلا نم ةفلتخم عاونأ قثبنت
 ةلحرمو ٠ هجوضنو ىحلا نئاكلا دادعتسا ىدم ىلع نافقوتي ملعتلاو ةئيبلا نم ةدافتسإلا نإف

 ةنم نيسمخلا لحارلا ىرسيوسلا سفنلا ملاع هيجايب بهو دقو .اهيف وه ىتلا روطتلا

 ءاكذ روطت ىف ةيئيبلا تاربخلاو « جوضنلا وأ ومنلا نيب ةقالعلا رود تبثيل هرمع نم ةريخألا
 نم نيرصاعملا سفنلا ءاملع متهي اذهلو . ريكفتلاو ىلقعلا قطنملا ىلع هتردق ومنو لفطلا

 تدادعتسإلا ةوقل جاتنإلا وه ام ومنلا نأب ىرسيوسلا ملاعلاو ركفملا اهامن ىتلا ةملسملا سفن

 ىعامتجإلا اهيقشب ةئيبلا رصانعو ةيجراخلا ىوقلل ةباجتسالا دنع اهتيعونو ةيعيبطلا
 طامنأ اهنم لك ىف حتفتت ىتلا ةيسيئرلا لحارملا اوددحي نأ اذهل اولواحو . ىعيبطلاو

 : ىتآلا لكشلاب دحللا ىلإ دهملا نم نئاكلا ةرود ربع ةديرف ةيكولس

 : ةلوفطلا لحارم ( ) ١
 . ( داليملا ىتح ةضيوبلا حيقلت ءدب نم ) ةينينجلا ةلحرملا ١-

 +.( تاونس»# نم البلا لك ههنلا ةلرما 25

 . ( تاونس 5: 4) ةسردملا لبق ام ةلحرم - *

 .( ةنس ١؟:5) ةطسوتملا ةلوفطلا - :

 : دشرلاو ةقهارملا لحارم ( ب )

 . ( ةنس ١١ ىلإ ىسنجلا غولبلا ءدب نم ) ةقهارملا - ١

 . ( ةنس 568 : 18 ) بابشلاو دشرلا نم ةركبملا ةلحرملا - ؟

 . ( ةنس ه0 : 75 ) ةطسوتملا ةلحرملا - *

 : ةخوخيشلا ةلحرم ( ج )

 مث ةياهنلا نم بارتقاو ةخوخيشلا ىهو توملا ىتح دعاقتلا نس وهو 19 نم دتمتو

 . ةرودلا ةياهن لكشي ىذلا توملا
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 : ةيتالا ةيكولسلا بناوجلا ىف ثدحي امك ومنلا لحارملا هذه لالخ نم انعبتت دقو

 ١- ىكرحلا ىبحلا رذآتلا .

 . هيجايب تايرظن لالخ نم ريكفتلا ىف ومنلا - ؟

 ادامتعإ ميقلا رظن ةهجو نم ءىطاخ وأ حيحص وه امب ساسحإلاو ىقلخلا ومنلا -

 . جربلهوك ةيرظن ىلع

 . نوسكريأ ةيرظن لالخ نم ىعامتجإلا ىسفنلاومنلا - ؛

 . ىملعلا ثحبلا جئاتن ىلع دامتعإلاب ىلاعفنإلا ومتلا - ه

 لقتني نأ نئاكلل نكمي ىتح ةلحرم لك ىف ومنلا تابلطتم مهأل انضرع كلذك
 ىتلا تامزألا مهأل انضرع كلذك . اهيف ومنلا تابلطتمل مئالم دادعتسإب اهيلت ىتلا ةلحرملل

 . كلذ ءارج نم هبيصي دق امو ةلحرم لك ىف نئاكلا هجاوت نأ نكمي
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 عبارلا لصفلا

 كولسلل ةيوضعلاو ةيجولويزيفلا سسالا

 : حملا لمعل ةلثمأ ةثالث : ىفخلا نوكلا كلذ خملا ( أ )

 ؟ لمعي فيكو خملا وهام -

 ؟ هفئاظوو خملا لمع سردن فيك -
 . باصعألاو خملا تاحارج - ١
 . خملل ىئابرهكلا طاشنلا - ؟

 . خملل ةيئابرهكلا ةراثإلا - ؟

 : انلخاد ىف ةفيثكلا لاصتإلا ةكبش : ىبصعلا زاهجلا ( ب )

 , ةييصخلا ايالكلا .ت
 . ةقئاظوو :لقتسملا ىبصعلا نايجلا: د

 . ( ةيواثبمسلا ) ةيراثتسإلا ةفيظولا - ١
 . ( ةيواثبمس ارابلا ) ةفاكلا - ةئدهملا ةفيظولا - ؟

 ؟ ةيبصعلا ةزهجألا لمعت فيك -

 : ندبلاو خملا ىف مكحتلل بيلاسأ : ريقاقعلا ( ج )

 . ةنكسملا ريقاقعلا -

 . ةردخملا ريقاقعلا -

 . ةئدهملا ريقاقعلا -

 . ةهبنملا ريقاقعلا -

 . ةسولهلا ريقاقع

 هس ١١6 ل



 : اهتانومرهو ءامصلا ددغلا (د )

 . كولسلاو مسجلا نزاوت ىف ريطخلا اهرودو تانومرهلا
 . ( ددغلا ورتسيام ) ةيماخنلا ةدغلا

 . ةيقردلا ةدقلا
 ,ةيقردلا + تازاحلا ةدقلا
 . ةيسايركتبلا ةدغلا

 . نيتيلاني ردإلا نيتدغلا
 . نيتيسنجلا نيتدغلا
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 : ىناسنإلا خملا ( أ )

 : خملا لمع لالخ نم ىرشبلا كولسلا عالطتسال ةلثمأ

 ىف « 5685614 ديلفنب » باصعألاو خملا ةحارج ىف روهشملا ىئاصخإلل نكمأ - ١
 ديلفنب مادختسا دقو . عرصلا تابوتب ىضرملا جالعل خملا ىف تاحارج ىرجي نأ تاينيثالثلا
 ضعب طيشنت فدهب خملا ىف طيسب ىئابرهك رايت ريرمت ىف لثمتي كاذنأ اديرف ابولسأ
 هتاحارج لالخ نم فشتكإ دقف « جالعلا ناك ىسيئرلا هفده نأ نم مغرلابو . هيف زكارملا

 . لقعلا اهلالخ نم لمعي ىتلا ةيفيكلا خملا ىلع
 ىف ةباجتسإلا ريثتسي باصعألا وأ ةيسحلا قطانملا ضعب ىف خملا هيبنت نأ ظحال الثمف

 ىلإ ضيرملاب ىدؤي خملا نم ىرخأ ةقطنم هيبنت نأو « ةلباقملا ةيسحلا وأ ةميسجلا ءاضعألا
 ىلوتي دليفنب ناك نيذلا ضضرملل نكمأ اذكهو . ةليوط ةرتف ذنم تيسن ةميدق ثادحأ ركذت
 « ىرسيلا ىلإ ىنميلا مدقلا نم : رخآ ىلإ ناكم نم لقتني ربألا زخوب اورعشي نأ مهجالع
 ناك اذه نم رثكأو ... نيديلاو نيمدقلا عباصأو ناسللا فرط ىلإ ةبابسلا ىلإ ماهبإلا نمو
 جرفنت عباصألاو «ايلاع اهناكم كرتت مهيديأو « عفترت مهمادقأ نأب نورعشي ىضرملا
 ةيبصعلا زكارملا ريبكلا حارجلا سملي نأ درجمب كلذب نورعشي اوناك . خلإ .... مضنتو
 دودحم ددع ىفو ةريصق ةرتف ىف نكمأ اذهبو . خملا ىف ءاضعألا هذه نم وضع لكب ةصاخلا

 فئاظولاو خملا ىف ةفلتخملا ةيبصعلا زكأرملا ددحت ةيخم ةطيرخ نوكي نأ تاسلجلا نم
 . ( ١5 ) مسجلا ءاضعأ فلتخمل ىسحلاو ىكرحلا هيجوتلا ثيح نم اهالوتت ىتلا

 ةدضنم ىلع رمعلا لبتقم ىف ةديس تدقر ةيكيرمألا تايفشتسملا ىدحإ ىف -؟

 تابيبحلا صعب لاصقتساو ةلازإ عمزي ىذلا باصعألا ةحارج بيبط راظتنا ىف ةحارجلا

 ةديسلا هذه تناك دقلف . ةديسلا هذه خم ىف ةيبصعلا قطانملا ضعب ىلع ةرشتنملا ةقيقدلا

 ةجردل ايجيردت ديازتت تذخأ عرص تابون - اهتايح نم ةريخألا ةنس نيرشعلا ىف - ىناعت
 بيبطلاو . هب ىدوي نأ داك احربم ايرض اعيبر رشع انثإلا ىذ اهنبا برضت اهلالخ تذخأ اهنأ
 ةقيقدلا تاييبحلا كلت لاصئتسإب هنأ فرعي هراظتنا ىف ةديسلا هذه دقرت تناك ىذلا حارجلا

 . ( ١١؟ رظنا ) ةديسلا هذه نع عرصلا تابون فقوتتس
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 هدي ىفو اباهذو ةئيج ىفشتسملا تاهدر ىضرملا دحأ عرزي رخآ ىفشتسم ىفو - *

 ةئيعم قطانم ىف اهتاياهن ةتبثملا ةيئابرهكلا كالسألا نم ةعومجم هب لصنت ىئابرهك قودنص
 ةتبثملا حيتافملا دحأ ىلع طغضي نأ ضيرملا اذه عسوب هنأ . ةقيلحلا ضيرملا سأر نم

 ةيئابرهكلا باطقألاب لصتت ىتلا ةيبصعلا قطانملا ىف ىئابرهك رايت ثعبني ىتح قودنصلاب
 ىف هتكلمت دقو نيرشعلاو عساتلا هماع ىف ضيرملا اذه ناك دقل ةمجمجلا ىلع ةتبثملا
 اصلخت راحتتنإلا ةلواحمل انايحأ هب لصت تناك بائتكإلا نم ةداح تابون ةريخألا تاونسلا
 رايت هنم ثعبنيس زاهجلا كلذ حيتافم نم حاتفم ىلع طغضلاب هنأ فرعي ضيرملا نأ . اهنم

 نم ةديدش ةلاح ىلإ انضيرم لقتنيف خملا ىف رورسلاو ةذللا زكارم هيبنتب موقي ىئابرهك
 . ( ١١ ) ةرماغلا ةوشنلا

 ةطيسب ةيلعف جذامن لثمتو ةيقيقح ةلثمأ اهنإ « لايخلا نم ءىش ةقباسلا ةلثمألا ىف سيل
 ىتلا ةيوقلا راثآلا نع حوضوب فشكتو « ناديملا اذه ىف نورصاعملا ءاملعلا هب موقي امل
 اذه ىف ثحبلا رارمتسا نأ دكؤملا نمو . ىئاسنإلا كولسلا ىلع ىرشبلا خملا اهسرامي
 ىبطلا ثحبلا لاجم ىف رطخأو رطخأ تافاشتكا ىلإ ىدؤيس ىلاحلا طاشنلا سفنب ناديملا
 ذنم دحأل تيكح ول ثلاثلا ضيرملا ةلاح تناك امبرلو . كولسلا تالكشمل ىملعلا طبضلاو
 نأ دكؤملا نمو . كلذك تسيل مويلا اهنكلو « ملعلا تافارخ ىدحإ اهنأكو ودبت ةليلق تاونس
 دوهجو ثارت نم ضعب دغلا ىف نوكتس ةفارخ اهنأكو مويلا اهعمس ىتلا ءايشألا نم اريثك
 . ىملعلا ثحبلا

 حاتي فيكو ؟ ةغلابلا ةرطيسلا كلت ىرشبلا كولسلا ىلع رطيسي ىذلا خملا كلذ وه امف
 لواحتس ام اذه ؟ ىملعلا ثحبلا اهفشكي امك هضماوغ نع هملعن ىذلا امو ؟ ريثأتلا اذه هل
 . ةمداقلا تاحفصلا لالخ فشتكت نأ اعم

 ؟ لمعي فيكو « خملا وه ام

 لمتشي دحاو وضع درجم سيل خملا نأ ىلإ - هدب ىذ ءىداب - هابتنإلا تفلن نأ انيلع
 عيمج ىف اهضعب دجوي ءاضعألا نم ةعومجم نم نوكتي ةقيقحلا ىف هنإ . ممجلا هيلع
 زييمتلا هايإ ةحنام ناسنإلا ىف الإ دجوت ال اهضعبو « ةيقارلاو اهنم ايندلا ةيحلا تانئاكلا
 . ةيناويحلا ةلسلسلا ىف تانئاكلا نم هريغ ىلع ةدايسلاو
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 ةفلتخم ةيجراخ اياوز نم هيلإ اروظنم ىرشبلا خملا ( ؟١ لكش )
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 - ةيحيرشتلا ةيحانلا نم | زاهي (داهملا) سومالثلا
 لكشلا حضوي  امكو 8

 زييمتلا نكمي - رواجملا
 خملا نم عقاوم ةثالث نيب
 ةفيظوب اهنم لك موقي
 اهنأ ولو عه ةدرفنم

 اهراودأب موقت اهعيمج

 مم  قسانتب ةصاخلا
 ىرخألا ءاضعألاو عقاوملا

 خملا نم

 لخادلا نم هيلإ اروظنم خملا ( "6 لكش )

 قيسنت زكرم وهو () ريغصلا خيملا وأ خيخملا ىمست ىهو خملا نم ةيفلخلا ةقطنملا - ١
 نم خيخملا لصتيو ( ؟ ) ةيدارإلا تاكرحلل ميظعلا مظنملا هنأ نع الضف اهقفاوتو تاكرحلا

 ىبنيو ةيبصعلا تاراسملا نم اريبك ًاددع ىوحي رسج لالخ نم ليطتسملا عاخنلاب لفسأ
 0 ةرطنقلاب

 لبحلاب لصتملا ءزجلا ىأ - ةرطنقلا نم لفسألا ءزجلا نع ةرابع وهو خملا عذج - ؟
 تابرض ميظنتو سفنتلاك ةايحلل ةيرورضلا ةيدارإاللا فئاظولا زكارم رقتست هيفو - ىكوشلا
 . مدلا طغضو ةيومدلا ةرودلاو « بلقلا

 فتألا فلخ رقتسي ىذلا ("”ىفرطلا زاهجلا اضيأ ةرطنقلا نم ىلعألا ءزجلاب لصسيو
 ءازجأ نأ تنيب ةثيدح تاسارد نكلو . مثلا ةفيظو ىلع رصتقي هنأ دقتعي ناك اذهلو « اهإامت
 . ةيسنجلا ةراثتسإلاو ةركاذلاو هابتنالا ةراثإو لاعفنإلاب صتخت ىفرطلا زاهجلا نم

 لا ننلا سرت“ هيحنع نم ربكألا ءزجلا نع ةرابع ىهف خملا ةيقب امأ - ؟

 قبس ىتلا خملا ًاءازجأ لك ناقلغيو ( نييوركلا نيفصنلا ) خملا ةرك ىفصن نم نوكتتو

 (*) ("تعاعلاسل (  ١ **) طضلوع. (***) انسطتو ةزلكأعلا»

 معفععخ) معو طعقتم هع م6061 ع6
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 ةيدامر ةدام نم خملا ةرك افصن نوكتيو . امهنم لفسأ دجوي ىذلا خملا ءانثتسإب اهركذ

 مكحت ىتلا ةيبصعلا ايالخلا رقتست اهيفو « ””0خيملا ةرشق ىمستو حطسلا نم ةبيرق نوكت
 ىف ميظعلا اهومن ىلإ ىزعي ىتلا ءايشألا ىهو . مكحلاو ءاكذلاك ايلعلا ةيلقعلا تاكلملا

 . تانئاك نم هنود ام ىلغ هزيمت ناسنإلا

 اهنأ ولو ء ديدجلا خملا ءازجأ مهأ نم ( ةيدامرلا ةداملا ىأ ) خملا ةرشق قطانم ربتعتو

 ىه ءاضيب ةدام نم نوكتت ىهف هتدام مظعم امأ . هتدام نم ةطيسب ةحاسم الإ لغشت ال

 . ( ؟ عجرملا رظنا ) اهنم ةيجراخلا وأ ةرشقلا ىلإ ةبهاذلا ةيبصعلا تاراسملا نع ةرابع

 لكلو « نيفصن ىلإ خملا راطشنإ ددحتي ىذلا وه قيمع دودخأ خملا ىفصن نيب لصفيو
 امأ . مسجلا نم رسيألا فصنلا كيرحتو ةرادإ ىلوتي نميألا فصنلاف . ةلقتسم ةفيظو فصن

 ىف لمعلا فقوت نإف اذه ىلعو . مسجلا نم نميألا فصنلا ةرادإ ىلوتيف رسيألا فصنلا

 سكعلاو « مسجلا نم ىنميلا ءاضغألاو قطانملا ىف للش ىلإ ىدؤي يملا نم رسيألا فصنلا
 . سكعلاب

 لابحألا طاشن طبضت ىتلا ةيبصعلا زكارملا ىلع اضيأ خملا نم رسيألا فصنلا ىوتحيو

 ابوحصم نوكي ام ابلاغ مسجلا نم نميألا فصنلا للش نإف اذهل . نيتفشلاو ناسللاو ةيتوصلا
 . مالكلاو قطنلا ىف تابوعصب

 نيميلا ناونعب 8 مقر حراش راطإ رظنا امهفئاظوو نييوركلا نيفصنلا نع ديزملل )
 ( ؟ نمل ةدايسلا : راسيلاو

 هفئاظوو خملا لمع سردن فيك

 ىف ةباصإ وأ فيلت ثودح نأ ديزي وأ نرق ذنم ءاضعألا فئاظو ءاملع فرعي ( أ )

 ةديعب ةرتف ذنم نكمأ دقو . كولسلا ىف ةرشابم ريثأتلا ىلإ ىدؤت خملا نم عقاوملا ضعب
 ةيكولسلا فئاظولا ضعب ىف رثؤتف دارفألا ضعبل ثدحت ىتلا ةيعيبطلا ثداوحلا لالغتسا

 فلت نع ةلوئسملا ةيخملا قطانملا ديدحتل اهلالغتسا نكمأ « ةغللا مادختسا نع زجعلاك مهيدل

 ىسنرفلا بيبطلا ةيرقبعل لضفلا دوعيو . خملا تاحارج لالخ نم كلذو فئاظولا هذه

 اهلالخ نم ددح ىتلا خملا ةحارج ىف ةدئارلا تافاشتكإلا ىف 1848١ ةنس 5.8ءمعه اكورب
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 ( 8) مقر حراش راطإ

 ؟ نمل ةدايسلا : خملا ىف راسيلاو نيميلا
 نكلو ةيمسجلا فئاظولا سفن رسيألا وأ نميألا خيملا ىفصن نم فصن لك ىلوتي

 ىرسيلا ءازجألا ةرادإ ىلوتي نميألا فصنلاف ء رخآلا عطاقي امهنم لك لعجي هاجتإب
 فصنلا نم لضفأ ةروصب نيفصنلا دحأ اهب موقي فئاظو كانهف كلذ عمو « مدجلا نم

 نأ الإ ةهباشتم ضارغأل امهمدختست تنأف « ىرسيلاو ىنميلا كيديك امامت ءرخآلا

 سكعلاو « ىرسيلا ديلا نم لضفأ ةقيرطب ىنميلا كديب اهلعفت ءايشألا ضعب كانه
 . سكعلاب

 نكل . رخألا فصنلا نود نيفصنلا دحأل انايحأ ةدايسلا نوكت دقف « اذه نع الضف

 فصنلا ةدايسلو - اذهل . سانلا مظعم ىف رسيألا فصنلل ةدايسلا نوكت ام ابلاغ

 اهب شرهنو « اهطقتلنو ءايشألا اهب برضنو « ىنميلا انديب بتكن نحنف - رسيألا

 دجنف سانلا ضعب دنع نميألا فصنلا دوسيو . ىرسيلا ديلا نم لضفأ ةروصب لكأنو

 . ىنميلا نم لضفأ ةروصب مسجلا نم ىرسيلا ءازجألا وأ ىرسيلا هدي مدختسي نم مهنم
 ريكفتلا بناوج ضعبو مالكلا زكارم طبض ثيح نم ةدايسلا اضيأ رسيألا فصنللو

 . ىليلحتلاو ىدقتنلا

 هنأ ولو « تقولا بلغأ تماصلا فصنلا وه سانلا مظعم ىف نميألا فصنلا ربتعيو

 ىنفلا عباطلا تاذ مهتاردقو مهتاطاشن دادزتف ضعبلا دنع هطاشنو هتفيظوب رهجي

 . اهب ساسحإلاو ءايشألاب لاعفنإلا بلطتت ىتلا ءايشألاو ىسدحلاو ىعادبإلاو
 ريغتتف تقولا ضعبل رخآ فصن أدهيو فصن طشني دق دحاولا صخشلا ىفو

 هتفيظوب موقي خملا نأ هيلع قفتملا نمو . امهنم ىأ ىف ةدايقلا ةفد ريغتب انتاطاشن
 ةروصب لمعلا نع افقوتم رخآلاو « اطشن هيفصن دحأ نوكي امدنع هجو لضفأ ىلع

 . ةتقؤم

 نيب ةكرتشم انايحأ نوكت لب ءرخآلا نود نيفصنلا دحأل ةقلطم نوكت ال ةدايسلاو
 نمو . ةراهملا سفنب ىرسيلاو ىنميلا نيديلا الك مدختسي ضعبلا دجن اذهلو « نيفصنلا
 كدي تناك اذإ - تنأف . فئاظولا ضعب ىرسيلا ديلل اضيأ دجي دق ىنميلا مدختسي
 ىرسيلا كديب نايحألا بلاغ ىف نوفيلتلا ةعامس ىلع ضبقتس - ةيلاغلا ىه ىنميلا

 هنا



 / كاردإلا ىلع ةردقلا
 ىسمللا

 زكارم
 تامادختسالا

 ةغلل ةبكرملا
 مالكلاو

 زكارم
 ةيباسحلا تايلمعلل

 ةبكرملا

 امهنم لك ىلوتيو « نميألا فصنلاو رسيألا فصنلا : نيفصن ىلإ خملا رطشني ( ؟/ لكش )
 . مسجلا نم ىنميلا ءازجألا ةرادإ فئاظو زكرتت رسيألا فصنلا ىفف « ةفلتخم فئاظو

 ىليلحتلا » فصنلاب ىمسي اذهلو .ةيلقعلاو ةيليلحتلا فئاظولا زكرتت اضيأ هيفو
 زكارملا هيف زكرتتو مسجلا نم ىرسيلا ءازجألا مكحيف نميألا فصنلا امأ .« ىلقعلا
 دنع ةدايسو اطاشن رشكأ ربتعي رسيألا فصنلاو . لايخلاو سدحلاو لاعفنإلاب هطبترملا

 نم ىنميلا ءاضعألا مدختسنو « اهب بتكنو ىنميلا انيديأب لكأت نحنف اذهل . سائلا بلغأ
 . رثكأ ةراهمب مسجلا
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 ( عبات ) ١ مقر حراش راطإ

 تاظحالملا ذخأو ةباتكلل ةرح ىنميلا كدي اكرات « ىرسيلا كنذأ ىلع اهايإ اعضاو

 ىنوفيلتلا لاصتإلا اهبلطتي دق ىتلا
 ةدايسلا هاجتإ ديدحت ىف رودلا ضعب درقلا 2 كيفن فلا ةزاضسلا نوك تقو

 بلغت ةيبرغلا ةراضحلا نأب لوقلا حص اذإف اذه ىلعو ءرخآلا نود نيفصنلا دحأل

 فئاظولا ىلع لاعفنإلاو سدحلا بلغت ةيقرشلا تاراضحلا نأو « لاعفنإلا ىلع ريكفتلا

 ةدايقلا ةفد ىلوتي ىذلا وه رسيألا فصنلا نأب لوقلا نكمي هنإف « ريكفتلاو « ةيليلحتلا

 ىف ةرطيسلا كلت نميألا فصنلا ىلوتي امنيب « ةيبرغلا تاراضحلا ىف دارقألا نيب

 ء ةيسدحلا بناوجلا نوبلغي ىذلا دارقألا نيب لقألا ىلع وأ ةيقرشلا تاراضحلا

 . لايخلا مادختساو ةيلاعفنالاو
 نأ الإ كيلع ابق تورك أ قيد اه نصف ىف :نيناجلا"ىأ ةداس ةوهف قو

 رصانلا دبع لامج ناك هاجتإ ىأ ىف » لثم لمأتلا ضعب بلطتي اطيس الاؤس هلأست

 ىنيع لاؤسلا اذه لأست تنأو ظحال مث » ؟ ةماعلا هبطخ ءانثأ ىف ريهامجلل رظني

 ىلع ةقالعك ) لامشلل ناهجتي امهنأ بلاغلا ىف دجنسف « ناهجتي نيأ ىلإو صخشلا
 ليلحتلا نم اعون بلطتي الاؤس صخشلا سفن تلأس نإ امأ ( نميألا فصنلا ةرطيس

 ةثالث اهنم تفرصو شورق ةرشع كلمت تنك نإ كعم ىقبتي مك » لثم ريكفتلاو

 نأ ىلع لدي امم نيميلا ىلإ ناهجتت هينيع نأ دجتس بلاغلا ىف كنإف ؟ شورق
 . فقوملا اذه ىف ةدايقلا ىلوت ىذلا وه « ىلقعلاو ىليلحتلا فصنلا » رسيألا فصنلا

 ىلإ رظنيس نمم دارفألا ضعبو نيميلا ىلإ نورظنيس نمم دارفألا ضعب كانه نأ ىلع
 دارفألاف اذه ىلعو . ايليلحت وأ ايسدح ناك نإ لاؤسلا ةعيبط نع رظنلا ضغب راسيلا
 فصنلا ىلوتي نمم ءالؤهف نميألا هاجتإلا ىف نيعلا كيرحتل مهليم دادزيس نيذلا
 . ةدايقلا ةقد مهيدل رسيألا

 امئاد راسيلا ىلإ نيرظانلا نأ نيبت ىتلا تاساردلا ضعب كانه نأ فيرطلا نمو ٠
 لهسي امك مهل ءاحيإلا لهسي ام ابلاغ ( ةدايقلا نميألا فصنلا مهيف ىلوتي نم ىأ )

 امدنع نيميلا ىلإ مهنويع هجتت نيذلا صاخشألا نم رثكأ ايسيطانغم مهميونت
 .ريكفتلا ىف نوقرغتسي

 ىف اقيوشت ثوحبلا رثكأ نم ربتعي خملا نم بناجلا اذه ىف ثحبلا نإف امومعو
 . ( ١5 215 5 مقر عجارملا رظنا ) دقعلا اذه

 ل اه



 ةقد لكب ددح- ىذلا « اكورب لوب » ىشرفلا حارجلا ( ؟8 لكش )

 . خملا نم رسيألا فصنلا ىف ةغللا ملعت. نع ةلوؤسملا عقاوملا

 نيتيحارج نيتيلمع لالخ نم كلذو . خملا نم ةفلتخملا عقاوملل ةيعونلا فئاظولا ضعب

 دقلف . مالكلا ىلع ةردقلا نادقف عم نميألا فصنلا ىف للشب ابيصأ نيصخش ىلع امهارجأ

 ءزجلا نم قطانملا ضعب ىف افيلت كانه نأ نيصخشلا نيذه ىلع هتحارج ءانثأ اكورب ظحال

 مادختسا نع ةلوؤسملا ةيخملا عقاوملا ةقد لكب جتنتسي هلعج امم ىهبجلا صفلا نم رسيألا

 ميظعلا فشتكملا ىلإ ةبسن ' « اكورب ةقطنم » مماب نآلا ىتح ةقطنملا هذه ىمستو ةغللا

 .(ا9١.ك)

 ىرخأ ةقطنم ددحي نأ /همدنءاع كينريول نكمأ ةحارجلا جهنم سفن مادختسابو

 لصتت ىهو "”كينريو ةقطنم » ىهو ةبوتكملاو ةقوطنملا ةغللا مهف نع ةلوئسم خملا نم
 ةيسحلا زكارملاب رمت ةينحنم ةليوط ةيلخب ( ةغللا ديلوت نع اساسأ ةلوئسملا ) اكورب ةقطنمب
 اهلحارم ىلعأ ىف ةغللا روطت نوثحابلا وزعي نيتقطنملا نيتاه ومن ىلإو . ةيعمسلاو ةيرصبلا
 . (5) ناسنإلا ىدل اهظحالن امك ةيئاقترإلا

 كولسلا هيجوت ىف خملا زكارم نم ريثك رود ىحارجلا جهنملا اذه لضفب ددحت دقو

 ةيرصبلا سوالهلاو « بضغلا تابونو « ناودعلاو « لاعفنإلل زكارم ديدحت نكمأف « ىناسنإلا
 . نييلقعلا ضرملا ىف ةيعمسلاو

 كلذ دعب لهسي كولسلا نم نيعم بناجل ىجولويسفلا ساسألا ددحتي امدنعو اذه

 . ىرشبلا كولسلا ىف ذوذشلاو بارطضإلا بناوج جالع ىف ةديدجلا ةفرعملا هذه مادختسا

 نأ دقتعي خملا نم ا ضعب لاصئتسا ىف رضاحلا تقولا ىف خملا تاحارج مدختستو

 تاحارجلا كلت عاونأ مهأ لعلو . نييلقعلا ضرملا كولس ىف ىباجيإ رييغت ىلإ ىدؤت اهتلازإ
 صفلا اهلالخ نم لصئتسي ىتلا ىهبجلا صفلا تاحارجب ىمسي ام رضاحلا تقولا ىف ةراثإ

 ( * ) 82معقأو ةععقب ( *«) 1 ةصت عاما ةععق

 ااه



 بناوجلا نع لوئسم هدوجو نأ دقتعي ىذلاو ةرشابم نيعلا نفج فلخ عقي ىذلا ىهبجلا
 ءديدشلا ناودعلا تابون نم للقي هلاصئتسا نإو « بضغلاو فنعلا مادختساو ةيناودعلا

 ىسفن بيبطل لضفلا دوعيو . ( 5 )نييلقعلا ىضرملا ضعب حاتجت ىتلا فنعلا تابونو
 كولس ىلع ثدحت ةعيرسو ةمماح تاريغت نأ نيب ىذلا 1957 ةنس 340512 زينوم وه ىلاغترب

 ةعادولا ىلإ نولوحتيف ةطيسب ةيلمعب ىهبجلا صفلا لاصئتسإ دعب نييناودعلا نييلقعلا ضضرملا
 فشك دعب تمدختسا ىتلا ةيحارجلا تايلمعلا فالآ تديأ دقو . ةليلو موي نيب ام ةيبلسلاو
 نيمرجملا ىلع ىرجت ىهبجلا صفلا لاصقتسا ةيلمع تحبصأف . ةماعلا ةجيئنلا هذه زينوم

 ىلإ مهليوحتل كلذو ناودعلاو فنعلاب مهكولس زيمتي نمم لوقعلا فاعضو نييلقعلا ىضرملاو
 . ( )1١ اطايضنإ رثكأ تانئاك

 جئاتنلا ضعب تثدح « ةيملعلا تافشتكملا ةيبلاغ ىف ابلاغ ثدحي 3 « كلذ عمو
 دسفتو روهدتت ىتلا ىرخألا فئاظولا نم اريثك ىلوتي ىهبجلا صفلا نأ نيبت دقلف « ةيبلسلا
 تقارقلاب ناضختالاو و 00 طيطختلا نع ةلوئسملا فئاظولا زكرتت هيفف هلاصئتسا دعب
 تامالع رهظت تناك ام ناعرس اذهلو . تاذلا ميظنتو ىليلحتلا ريكفتلا بناوج ضعبو
 ىدل لبقتسملل طيطختلاو 00 00 « بقاوعلاب راصبتسإلا مدعو « ةديدشلا ةيبلسلا
 رمأ ةحارجلا هذه مادختسا حبصأ دقف اذهلو . مهنم لازي ىهبجلا صفلا ناك نيذلا ىضرملا
 لئاسو مدختست ةدحتملا تايالولاك - لودلا ضعب تأدبو « ةيقالخألا كوكشلا ضعب هطوحت
 كولسأب ةحارجلا كلت مدختست لازت ال - ايناطيرب لثم - لودلا نم اريثك نأ ولو « ةليدب
 . ( ٠6 رظنا ) نوجسلاو تايفشتسملا ىف ناودعلاو فنعلا بناوجل جالعلاو طبضلا بيلاسأ نم

 نم نكمي خملا ةسارد ىف ةليدب بيلاسأ ىلإ نوهجتي ءاملعلا ذخأ كلذل ةجيتن - *
 بولسأ وهو . خملل ىئابرهكلا طاشنلا ليجستب كلذو هيف ةقيقدلا فئاظولا ديدحت اهلالخ
 . ةيعونلا هفئاظو ديدحتو خملا ثوحب ىف ةريثم جئاتن ىلإ اضيأ ىدأ

 زمريو خملل ىئابرهكلا ماسرلا هيلع قلطي زاهجب خملل ىئابرهكلا طاشنلا ليجست متيو
 ةيئابرهكلا تاجوملا ىئابرهكلا ماسرلا لجسيو . 29 85.5. © ةثالثلا فورحلاب ةيزيلجنإلاب هل
 ماسرلا دعاسي خملا طاشن سكعت ةقيفد تاجوم ىهو هايالخ ةراثإ لعب خملا نم ثعبت ىتلا

 اهأرقي نأ ىجولويسفلا ريبخلل نكمي ةينايب موسر ىلع اهليجستو اهطاقتلا ىلع ىئابرهكلا
 . هتاطاشنو درفلا ةيصخش ىلاتلابو ىباسألا هنايبو خملا طاشن ةعيبط ددحي نأو

 ٠ ءارهعر معمط قل هزهكقلات 11 ٠ (
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 لالخ نم اونكمت دق ءاملعلا نأ وه خملل ىئابرهكلا طاشنلا تاسارد ىف ام مهأ نم نكل

 خملا نم ةرداصلا ةيئابرهكلا تاجوملا نم طامنأ وأ تاعاقيإ ةعبرأ ديدحت نم ةددعتم ثوحب

 : ىلقعلا طاشنلا نم ةصاخ عاونأب طبترتو ىبسن تابث تاذ

 اهلهسأ نمو اهفاشتكإ مت ىتلا ةيئابرهكلا تاعاقيإلا لوأ نم وهو © افلا عاقيإ ١-

 رشع ةعبرأو عبس نيب ام حوارتي اهددرتو « ىرخألا ةيئابرهكلا تاجوملا نم نيب نم ازييمت

 ىف نكلو اظقيتسم صخشلا نوكي امدنع رهظت ام رثكأ رهظت ىهو ةيناثلا ىف ( ددرت ) ةرود

 . هلغشي عوضوم ىلع ايوق ازيكرت زكري الو ءاخرتسإ ةلاح

 ىف ةرود نيثالثو نينثإو رشع عبرأ نيب اهددرت حوارتيو "” اتيب تاجوم - ؟

 . ةظقيلاو طاشنلا نم ةيداعلا تالاحلاب اهروهظ طبتريو « ةيناثلا

 دقتعي اميف اهروهظ طبتريو نيقباسلا نيعونلا نم أطبأ ىهو 9 اتيث طاشن - «

 « نيعم طابحإ هيجوتب خملا ىف اهتراثإ نكميو « ةقراخلا ةيسحلا تاكاردإلا تالاحب ضعبلا

 . راغصلا لافطألا ىف اهروهظ دادزيو

 تالاح ىف رهظتو « ةعس اهرثكأو اعيمج تاجوملا أطبأ ىهو © اتلد تاجوم - ؛

 . مونلا ىف ديدشلا قارغتسإلا

 نم كلذ عبت ام مث « ىملعلا ثحبلا رصع خملل ىئابرهكلا طاشنلا ثوحب لوخد عمو

 ىئابرهكلا .طاشنلا سايق ةدافتسإلل هجتت دوهجلا تأدب « ناديملا اذه ىف ثوحبلا تارشع

 ىنعأو ضرملا سفنلا مع لقح ىف نيلماعلل ةيمهألا نم ريبك بئاج ىلع نيئاديم ىف خملل

 . جالعلاو ضارمألا ضعب صيخشت

 صيخشت ىف روطتلاو مدقتلاب خملا تاطاشن ديدحتب حاجنلا طبترا دقف صيخشتلا نع امأ

 نم لعلو « ىوضعلا أشنملا تاذ ةيلقعلا ضارمألا كلذكو , ىبصعلا زاهجلا ضارمأ نم ريثكلا

 (* ) تلصق ءطزخانمت .

 ( ؟؟) عام الا وم5 .

 ( 5" ) طعام ةعاتلألاوب

 (+) 2ء!(8 الاوالوم ,
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 بارطضا وهو .' عرصلا اهصيخشت ىف ىئابرهكلا ماسرلا زاهج حجني ىتلا ضارمألا مهأ
 . عاونأ ةدع هنم دجوتو ةيجولويبلا وأ ةيوضعلا بابسأ هلو خملل ىساسألا عاقيإلا ىف ىرود

 صاخلا بارطضإلاو راشتنإلاب زيمتت ةيئابرهك تاجوم رودص نع ىئابرهكلا ماسرلا فشكيو
 طلتخت تاجوم ريبكلا عرصلا تالاحب ىمسي اميف رهظت الثمف . عرصلا عاونأ نم عون لكل
 ضيرملا اهيف نوكي ال ىتلا ةيداعلا تارتفلا ىف ىتح كلذو افلا تابذ لقتو اتلدو اتيث اهيف
 ةداح ةيئابرهك تاجوم رهظتف ريبك عرص ةبونب ةباصإلا ءانثأ ىف امأ . عرصلا ةبونب اباصم
 . ةعيرسو

 عرصلا : ( 5) مقر حراش راطإ

 : عرصلا عاونأ نم

 ىف اهرثأ عقي ضيرملا نم ةخرص رودصب زيمتتو ةريبكلا ةيعرصلا تابونلا ( أ )

 جنشتلا ولتي مث « هعوقول ةجيتن ةغلاب ةباصإ باصي دقو «٠ ىعو نادقفو جنشت ةلاح

 « سفنتلا نع صخشلا فقوتي دقو هجولا قرزيو مسجلا اهءانثأ زتهت ةيلضع تاجالتخإ

 هبوبيغ ىف صخشلا رمتسيو . مفلا نم ىواغر جورخ عم قيمعلا سفنتلا ىف أدبي مث
 . ثدح امل ةركاذ نادقفو كاهنإ ةلاح ىف وهو اهدعب ظقيتسي

 عم ةدودحم ىناوثل ىعولا اهيف صخشلا دقفيو ةريغصلا ةيعرصلا تابونلا ( ب )

 هتلاح ىلإ ضيرملا دوعي ام ناعرس نكلو شوعرلا ىف ءىجافم جالتخإو نوللا بوحش

 ضيرملا ودبي اهيفو ةيسفنلا ةيكرحلا فئاظولا بيصت ىتلا عرصلا تابون ( ج )
 انايحأو « ةركاذلا نادقفو ناكملاو نامزلاب هتفرعم مدع عم رمتسم ملح ىف هنأكو

 . ( ؟ مقر عجرم ) بائتكإ وأ « ءاكب وأ « خارص تابون وأ « دورش تالاح هبيصت

 ( * ) عمتاءمقإل

 اس ١؟8ق-



 نم ريثكلا نع فشكلا ىف ديفي خملا ممر نأ ةيصيخشتلا ةيحانلا نم دجن كلذك

 ابوحصم نوكي ىذلا "' ىتابوكيسلا بارطضإلا لثم ىرخألا ةيلقعلاو ةيصخشلا تابارطضإلا
 بناوج ديدحتل ةددعتم تالواحم اضيأ دجوتو . © ةيغدصلا ةقطنملا ىف اتيثو اتلد تاجومب

 ىه ىذلا حوضولاب تسيل اهنكلو ضارمألا نم ىرخألا تالاحلا ىف خملل ىئابرهكلا طاشنلا
 . تابوكيسلاو عرصلا ىتلاح ىف هيلع

 روهظف تالكشملا ضعب هريغك ىناعي صيخشتلا ىف ىئابرهكلا ميرلا مادختسا نأ ىلع
 كلت نأ ىنعيال « ةيلقع وأ ةيسفن ةلاحب اطبترم خملا ىف صاخ ىئابرهك طاشن وأ تاجوم

 اذهلو . بارطضإلل ةجيتن اهروهظ نوكي دق لب ٠ بارطضإلا ىف ببسلا ىه تاجوملا

 نع ةلوئسملا ىه نوكت دق ىرخأ لماوع نع ثحبلاو رذحب لئالدلا كلت ةجلاعم لضفألا نمف
 تباث ريغ اهضعبو « عيرسلا ريغتلل ضرعتت ةيئابرهكلا تاجوملا نإف اذه نع الضف . امهيلك
 مدعو .رذحب بناوجلا هذه ةجلاعم ةرورضب انديكأت ديعن انلعجي امم هتءارق بعصي اهضعبو

 . ةديحو ةيصيخشت تاطحمك اهذاختإ

 : خملل ىكابرهكلا طاشنلاو مالحألاو مونلاو ةظقيلا ةرود

 ضومغلا بناوج نم رثك نع فشكلا ناكمإلاب حبصأ خملل ةيئابرهكلا تاماسرلا لضفيو
 مونلا اهب رمي "ىتلا لحارملا ةقدب اومسقي نأ نوثحابلا عاطتسا دقف . مونلا ةرهاظب ةطيحملا
 وأ قاهرإلا : يه لحارم سمخ ىف اهوددحي نأو خملا تاجوم يف تاريغتملا لالخ نم
 زيمتتو فيفخلا مونلاو « افلأ ىفتخت اهيفو مونلا ءدبو « افلأ روهظب زيمتتو ءاخرتسإلا

 لحارم يف ناسنإلا لخد املك اهنيب اميف روهظلا بوانتت ةيلزغم تاجوم دوجوب ةلحرملا هذه

 ىلإ مونلا هجتا املك اتلد مث « اتيث تابذبذ روهظ ىلإ لوحتت نأ ىلإ مونلا نم ةقيمع
 امأ « اتلدو اتيث تابذبذب زيمتتو قيمعلا مونلا ةلحرم يهو ةعبارلا ةلحرملا يتأت مث « قمعلا

 اتلد تابذبذ ىئابرهكلا ماسرلا مسري انهو قمعلا ديدش مونلا ةلحرم يهف ةريخألا ةلحرملا

 يف صخشلا نوكي امدنع ردصت ىتلا تاجوملا سفن هبتتد يهو « ةمظتنملا ريع ةكيطبلا

 لامقألا بقاوعب راصبتسإلا مدع عم مئارجلاو تافارحنإلا ىلع مادقإلاو روهتلاو عافدنإلاب هبحاص زيمتي بارطضا وهو )١(
 . هحناجلا

 لحارم ىف لوخدلاب ىفتخي هنكلو « ايداع هروهظ ربتعيو لافطألا نيب اضيأ رهظي عحاقيإلا انه نأ فيرطلا نم (؟)
 تالاحلا ودبي اميف - زيمي اه وهو ىلاعفنإلا جوضنلا مدعب ايوحصم نوكي دق اذه نإف هروهظ رمتسا اذإف اذهلو جوضتلا

 . ةيئابوكيسلا

 ماو



 صخشلا نأ ىأ 03 ىرخأ ىلإ ةلحرم نم ةديدع تارم ةداع صخشلا لقتني مونلا ءانثأ يفو

 « ةديدج ةرود كلذ دعب أدبتو « ليللا فصتنم لبق ةسماخلا مث ةعبارلا ةلحرملا ىلإ لصي دق

 مونلا لحارمو 2 ىضرملاو ايسفن هن نيبرطضملا صاخشألا تالاح يف تارودلا هذه ددع دادزيو

 لك يف صخشلا هيضقي ىذلا مونلا رادقمف . مونلا تارتف لك ءانثأ راركتلا سفن رركتتال

 ا لاقل ار خا نر سم نا هش ا ل

 م لا 0 ال

 شارفلل بهذن 3 0 هنأو :ركبملا مونلا ةداع نيوكت يف امئاد 0 اركيم مونلا

 ىدؤي ال ةمرنملا ريقاقعلا مادختسا نأ دجن ببسلا اذهل هنأ ودبيو . دحاو تقو ىف اعيمج

 اهب دولوملا ةصاخلا هتاعاقيإ انم لكلف . اهوجرن ىتلا جئاتنلا ىلإ

 ( ٠١ ) مقر حراش راطإ

 مالحألاو مونلا لحارم

 نم ةددعتم لحارم نيب ىداعلا مونلا نم ةلماك ةليل لالخ خيملا طاشن ريغتي .

 .نم ىلوألا ةلحرملا ىلإ ايجيردت لوخدلا ىف ةظقيلا ةرتف دعب أدبي ذإ - ىعولا
 نارودب ةيناثلا ةلحرملا أدبت مث . مونلاو ةظقيلا نيب حجرأتلا ةلحرم ىهو مونلا
 ةلحرملا مث « قيمعلا مونلا نم ةثلاثلا ةلحرملا مئانلا جلي اهدعب « ةعرسب نينيعلا

 نكلو ٠ تهتثا ثيح نم مونلا ةرود أدبت كلذ دعبو . اقمع دشألا مونلا نم ةعبارلا
 نينيعلا ىف ةعيرس تاكرح رهظت ىلوألا ةلحرملا ىف مئانلا ظقيتسي نأ نم الدب
 , ( 8214 ) اخهمتل 8ونع 1101 عت عا

 . امئان اهلالخ نوكي مسجلا نأل « ضقانتملا مونلا ةلحرمب .ةلحرملا هذه ىمستو

 ةلحرملا هذه ىفو . ظقي هنأ ىلع لدت خيملا نع ةرداصلا ةيئابرهكلا تاعاقيإلا نكلو

 . لحارملا هذه ىف ليللا لالخ مونلا ةرود رمتستو . ةجعزملا مالحألا ثدحت اضيأ

 . ضقانتملا مونلا ةلحرم لوط باسح ىلع صقانتلا ىف ذخأت قيمعلا ومنلا تارتف نكل

 ماسرلا اهسيقي اهب ةصاخ ةيئابرهك تاجوم خملا نم ردصت مونلا نم ةلحرم لك ىفو
 . 8806 خملل ىئابرهكلا

- 
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 ةيئابرهكلا

 ةرداصلا
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 خملا



 مونلا لكاشم نإف - ريقاقعلا تالاح يف ثدحي امك - ارسق اهنم ريغن نأ انلواح اذإو

 . صقنت الو دادزت دق

 تاطاشن دوجوو نع ائيش حضوي مل خملل ىئابرهكلا ماسرلا فاشتكا نأ نم مغرلا ىلعو
 ماسرلا مادختسا ءانثأ نيمئانلا ىلع ىرجت تناك ىتلا تاساردلا نإف « مالحألا ءانثأ

 ريسفت ثيح نم ةيمهأ لقت ال قئاقح نع ةفدصلا قيرطب تفشك دق خملل ىئابرهكلا
 نود مونلا لحارم ىدحإ ىف ةعرسب ناكرحتت نيمئانلا ىنيع نأ ناملاع ظحال دقف . مالحألا

 دادزي ضبنلا ناك كلذ لالخو . ( ىئابرهكلا طاشنلا يف ريغت ثدحي نأ نود ) اهريغ
 ناك امدنعو « ملحي ناك هنأ لوقيف مئانلا ناظقوي ناملاعلا ناك كلذل . سفنتلا عراستيو

 ىف نيعلا ىف ةعيرسلا تاكرحلا ثدحتو . كلذ ررقي نكي مل ىرخأ تارتف يف ظقوي
 ظهمذ4 86 لا ةلحرم مسا انايحأ ءاملعلا اهيلع قلطي ىتلاو مونلا نم ىلوألا ةلحرملا

 طاشنلا نكلو امئان اهيف نوكي مسجلا نأل ضقانتملا مونلا وأ مطمووصعمل (1 8 20)

 , « ةظقيلا ءانثأ ثدحت ىتلاك ةيئابرهكلا تاعاقيإلا نع فشكي لازال خملل ىئابرهكلا
 ةليللا يف ضقانتملا مونلا ةلحرم رركتتو . ملحلا روهظل ةيسيئرلا لماوعلا نم ودبي أميف
 ام ةلحرملا هذه يف ىداعلا صخشلا ىضقيو ةقيقد ٠١ لك ىداعلا صخشلل ةبسنلاب ةدحاولا

 ثيح « حابصلا نم ةركبملا تاعاسلا يف اهبلغأ زكرتي « ةليل لك فصنو ةعاس نم برقي
 ةتكسلاو ةيبلقلا تامزألا نأ ءاملعلا تبثيو ةظقيلا دعب اهركذتن يتلا ةيحلا مالحألا ثدحت
 حابصلا يف ةلحرملا هذه لالخ ابلاغ ثدحي صاخشألا ضعب دنع مونلا ءانثأ توملاو ةيبلقلا
 . ةلحرملا هذه يف ثدحت اضيأ ةفينعلا سيباوكلاو . ركبملا

 يف ثدحت يهف ىداعلا مويلا تاطاشنل اراركت بلاغلا يف ربتعت ربتعت يتلا ةفيفخلا مالحألا امأ

 يف ابيرق خملل ىئابرهكلا طاشنلا اهيف نوكي يتلا ةلحسرملا يف أ مونلا نم يلوألا تاعاسلا

 مونلا نع ديزملل ) مئان وأ نكاس مسجلا امنيب ةظقيلا ةلاح ىف ثدحي ىذلا طاشنلا نم هطمن
 (8١و ؟ : رظنا

 ىف ةلوهجملا بناوجلا ضعب فاشتكا ىلع تدعاس ىتلا ةثيدحلا بيلاسألا نمو - ؟
 قطانملل فيفخ ىئابرهك رايت هيجوتب كلذ متيو خملل ةيئابرهكلا ةراثإلا بولسأ خملا
 دق بولسألا اذه لضفبو . كولسلا ىلع ثدحي ىذلا ريغتلا ةظحالم عم خملا نم ةفلتخملا
 نم ةقيمعلا فيفالتلا لخاد ىف نمكت ىتلا ةذللاو ملألاب ساسحإلا قطانم فاشتكا نكمأ
 . خملا
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 حاتفم ىلع طغضلا نارئفلا نم ةعومجم ملعي نأ 1.0105 « سدلوا سميج » عاطتسا اذهل

 ىدؤي فيفخ ىئابرهك رايت ثعبني طغضلا عمو «رأفلا هيف ضيعي ىذلا قودنصلا ىف تبثم
 دقل . سأرلا ةورفب ةتبثم ةيئابرهك باطقأ لالخ نم رأفلا خم ىف ةذللا زكارم ةراثإ ىلإ
 دق ةداعسلاب روعشلاو حاتفملا ىلع طغضلا نيب ةقالعلا تكردأ ىتلا نارئفلا نأ سدلوأ ظحال
 ةعاسلا ىف ةرم 7٠٠١ نم برقي امل هيلع طغضلا لواحت كاذ « ةداعسلا حاتفمل» عرست تذخأ

 . ( )١١ شطعلاو عوجلا نم مغرلاب بارشلاو ماعطلا ىسنت اهلعج امم

 كما لئاوألا ةداوز نهد ةراشإلا كتقتم انك تيان نيت عدلا: فولسألا اذه لضفتو

 ةميدق تايركذ ةراثإ ىلإ اهل فيفخ ىئابرهك رايت هيجوت ىدؤي ءاحللا ىف قطانم فاشتكا
 دنع ثدحت تايركذلا هذه نأ فيرطلا نمو . رفعلا نم ىلوألا تارتفلا ىف تثدح ةيسنم
 ضيرملا نأ نم مغرلاب تاوصألاو ناولألاب ابوحصم ايئامنيس اطيرش تناك ول امك ءاحللا ةراثإ
 كلذ اعد دقو « ءابطألا هلعفي اميو هحارجلا ةرجح ىف همامأ ثدحي امب ىعولا دقفي ال

 ىف خملا ىف كانه ىقبي هنأ ىنفي ال ةايحلا ىف انل ثدحي ام لك نأب لوقلا ىلإ ديلفنب
 . ديرن امدنع همدختسن « ام عقاوم وأ عقوم

 نأ كنكمي امكف « "دعب نع ىلآلا مكحتلا لالخ نم ايئابرهك خملا ةراثإ نكميو
 نم كتكيرأ وأ كريرس ىلع ىقلتسم تنأو دعب نع نويزفيلتلا زاهج ليغشت ىلع لمعت
 طغضلا لالخ نم ايئابرهك خملا زكارم ضعب ةراثإ اضيأ نكمي « ىلآلا مكحتلل حاتفم لالخ

 اذهبو « ديعبلا صخشلا سأرب ةتبثم ةيئابرهك باطقأ ىلإ ةيئابرهك تابذبذ لسري حاتفم ىلع
 اذإ وأ « مهقيرط اودقف وأ اولض ام اذإ نييلقعلا ىضرملا ىف مكحتلا نآلا نكمأ بولسألا

 ةلاح نم لاقتنإلا اروف متي حاتفملا ىلع طغضلابف « بضغلاو نونجلا نم تابون مهتكلمت
 ىف دكؤملا نم ناكل ةيقالخألا تارابتعإلا نم ريثك الولو . ةذللاو ءاخرتسإلا ىلإ بضغلا
 . ءوث ىف لايخلا نم دعت مل ىتلا لئاسولا هذه نم ريثك راشتنإ انروصت

 فشتكا ىكيرمأ ثحاب « زدلوأ سميج »( ١ لكش )

 خملا ىف ةداعسلاب روعشلل ركارم دوجو 1561 ةنس

 (*) :ءعدتمأع ممثل

 ا



 لاصتإلا ةكبش : ىبصعلا زاهجلا ( ب )
 ناسنإلا لخاد ىف ةفيثكلا

 ةلقتسم ءاضعأ وأ وضع هنأكو ىرشبلا خملا ةقباسلا تاحفصلا ىف انجلاع اننأ نم مغرلاب

 زاهجلا نم نييسيئر نيءزج دحأ هنأ ىسن ال نأ بجي هنإف « ىحلا نئاكلا مسج اهيوتحي

 . ىكوشلا عاخنلا وهف رخآلا ءزجلا امأ ”9ىزكرملا ىبصعلا

 ماعلا ىبصعلا زاهجلا نم نييسيئرلا نيءزجلا دحأ وه هرودب ىزكرملا ىبصعلا زاهجلاو

 ثيحب اهفييكتو اهميظنتو ةيويحلا تايلمعلا طبضل ةفلتخملا مسجلا ةزهجأ ىلع رطيسي ىذلا
 . فلآتو ماظتناب هفئاظوب مايقلا مسجلل نكمي

 ءاضعألا فئاظو ءاملع هيلع قلطي ام وهف ىبصعلا زاهجلا نم ىناثلا ىسيئرلا ءزجلا امأ

 . 7”2ىفرطلا ىبصعلا زاهجلا
 ثيحب ةفلتخملا مسجلا ءاضعأ هيجوت نايلوتي - ىعرفلاو ىزكرملا - نيزاهجلا الكو

 لالخ نم فئاظولا كلت ديفنت متيو « ةيجراخلاو ةيلخادلا ةئيبلا عم حاجنب لعافتلا اهنكمي

 "9 . ةيبصعلا ايالخلا نم ةلئاه ةكبش

 ةيلمع ىلوتت ىتلا ىهو ىبصعلا زاهجلا ىف ةيساسألا ةيلخلا ىه نذإ ةيبصعلا ةيلخلاف
 طاشنب ةيلخ لك لمعتو . اهلاسرإو ىرخألا ايالخلا نم همداقلا ةيبصعلا تالايسلا لابقتسا

 . ( ةيبصعلا ةيلخلا نع قئاقحلا ضعب . ١١ مقر حراش راطا : رظنأ ) فقوتي ال رمتسم

 هبجوتل ةبسنلاب ةيسيئرلا ةدايقلا راودأ ىعرفلاو ىزكرملا نايبصعلا نازاهجلا ىلوتيو
 موقي ىكل ةينعملا ءاضعألا لك ىلإ ( ساوحلا لالخ ) ىجراخلا ملاعلا نم ةمداقلا لئاسرلا

 . بلقلا تاقدك ةيدارإاللا تايلمعلاب مايقلا نايلوتي ءاذه نع الضف .هرودب اهنم لك
 ىلإ الوأ هجتت ىجراخلا ملاعلا نم ةمداقلا لئاسرلا لك نإف « اذه ىلعو . مضهلاو سفنتلاو
 ىلاتلابو تارارقلا ذاختا متي ثيح ( ىكوشلا لبحلاو خملا ىأ ) ةيزكرملا ةدايقلا .ةحول
 دعاسي ىتلا ةيبصعلا ايالخلا لالخ نم ) ذيفنتلاب مايقلل ةفلتخملا ءاضعألل رماوألا هيجوت
 لاسرإ ىلع رخآلا اهضعب دعاسيو « ( دئاقلا ) خملا نم ذيفنتلا رماوأ لابقتسا ىلع اهضعب
 . ةمئالملا ةباجتسإلا ىلوتت ىتلا ةيسحلا ءاضعألل رماوألا

 "رز 0عوارمأ معرالمانق 551611 -
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 ) 11 ( مقر حراش راطإ

 ةيبصعلا ةيلخلا نع قئاقحلا ضعب

 زاهجلا ىف ةيساسألا ةيلخلا ىه ةيبصعلا ةيلخلا - ١
 رك نم برقي ام اهنم ناسنإلا مسج لخاد ىف دجويو ىبصعلا

 ف حاسم ١ . ةيلخ نويلب ٠ : ١6

 جوارتي 3508 ىبصع روحم لكش ةيلخ لك ذخأت - ١
 , 2 ءهيفرط نم فرط لكب ىهتنيو ةثالث ىلإ نيمدق نم هلوط
 . تاريجش ىمست ةريصق دئاوزب

 ةيسحلا ةيئابرهكلا تالايسلا ليصوت ةيلخلا ىلوتت - ؟
 . خملا ىلإ

 هنم ثعبنت ىتلا هتاباجتسإ اذه ىلع اءانب خملا ردصيو
 تاراسملا ربع لقتنت مث ةيكرحلا ىرخألا ايالخلا ىلإ
 فارطألا ىلإ اهلصوت ىتلا ةيكرحلا باصعألا ىلإ ةيكرحلا
 3 . ةصتخملا ءاضعألا وأ

 (؟لكش) فيك ةيبصملا ايالخلاو خملا نيب ةقالعلا رسفتو - «
 ةيبصعلا ةيلخلا لكش ىدحإ ربع ةيجراخلا تاساسحإلا لقتنت ذإ ساسحإلا متي
 روحملا-١ مث ةيسح ةيبصع تالايس لكش ىف ةسمخلا ةيسحلا ءاضعالا
 تاريجشلا - " ذخأت مث « خملا ىلإ ةيبصعلا ةيلخلا ىلإ وضعلا نم لقتنت
 ةيلخلا مسج -* ىلإ هتاباجتسإ لقتنت ذإ . سكاعملا قيرطلا خملا ةباجتسا
 ةيبصعلا تاباهتلا - ٠ 2ىلإ مث ةيكرحلا تاراسملا ىلإ ةيكرحلا ةيبصعلا ايالخلا
 ةيكرحلا تاباجتسالا كلت بيجتستف ةيجراخلا ءاضعألا
 . ةرهاظلا
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 ( عبات ) ١١ مقر حراش راطإ

 ةيبصعلا ايالخلا نع قئاقحلا ضعب

 دادزيال اهنم هب دلوت امو ةديدج ايالخ ىلإ لوحتت وأ مسقنت ال ةيبصعلا ايالخلاو
 ةيبصعلا ايالخلا نوكتت امدنعو 0 رمعلا مدقت املك ىنفت ايالخلا صعب تناك نإو هددع

 بصع فلأ ٠١ ىلإ لصي ةياغلل عيرس لدعمب ةينينجلا ةلحرملا لالخ اهعيمج نوكتت
 . ةقيقدلا ىف

 ضعب ىف هثودح ىدؤي ىذلا ناطرسلاب باصت ال اهنإف مسقنت ال باصعألا نألو

 . ةيناطرسلا ماروألا نيوكتو اهماسفتا ىلإ ىرخألا ايالخلا

 ايجيردت اهدقفي هنإف « ةدالولا دعب ةديدج اباصعأ نّوكي ال خملإ نأ نم مغرلابو
 . ةيبصع ةيلخ فالأ ٠١ نم برقي ام ايموي غلابلا ناسنإلا دقفيو ءرمعلا مدقت املكو

 اهيوتحي ىتلا باصعألا نم ةلئاهلا دادعألا نإف - انظح نسحلو - كلذ نم مغرلابو

 ديصرب ةأيحلا ةلحر أدبن اننأل « ةيبصعلا انايالخ لك دقفن ال انلعجت ىرشبلا مسجلا

 ىف روهدت نم هخوخيشلاو ةرخأتملا رامعألا ىف هظحالن امف اذهلو . اهنم لئاه

 لثمتت ةيئايميكويب لماوعل نكلو «٠ باصعألا صقن ىلإ هلماكب عجري ال خملا فئاظو
 «؟ :رظنا ) باصعألا لمع ةءافك ىلع دعاست ىتلا نيجسكوألا تادادمإ صقن ىف
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 ىلوتي ىذلا ءىراوطلا زاهج ةباثمب ربتعي وهف ىرخأ ةفيظو ىعرفلا ىبصعلا زاهجللو
 اهلالخ نم نكمي ىتلا ةيلآلا فئاظولاب مايقلا ىلوتي امك « اركبم رطخلا تاراذنإ طاقتلا

 ةرايس قئاس دهاش « ايلآ كيدي دجتسام ناعرسف انخاس اطحس الثم سملا رطخلا ةهجاوم
 دق كينيعو « عيرسلا قدلاو ضافتنإلا ىف أدبي كبلق دجتس هترايسب كوحن عفدني لمهم
 وأ زفحت ةلاح ىف كلعجي امم ىرخأ ةيلخاد فئاظو نم كلذ ريغو « عزف ىف ناظحجت

 وأ لقتسملا ىبصعلا زاهجلا اهب مايقلا ىلوتيو ىلآ لكشب متت ةريخألا فئاظولا هذه

 املو ء ىعرفلا ىبصعلا زاهجلا نم ةماهلا ماسقألا دحأ لكشي ىذلا 29 ىدارإللا وأ ةثلىتاذلا

 . هفئاظو ضعبل ىلي اميف اتناف كولسلا بناوج نم اريثك ريسفت ىف ماه رود ءزجلا اذهل ناك

 ( * ) 31110110111 2621001015 ةز لأ

 هواء



 : لقتسملا ىبصعلا زاهجلا

 وأ ؟ كوحت عفدنت الثم ةرايس ؟ افيخم وأ اريطخ افقوم هجاوت امدنع ثدحي ىذلا ام

 نأ بجي اناحتمإ وأ « نيكس وأ ةداح ةادأب كمجاهي انونجم وأ ؟ كراوجب ةأجف بشي اقيرح

 ؟ خلإ .. ءىجافم وحن ىلعو تاظحل دعب هيدؤت

 ا ا ا ا ع ةقباسلا فقاوملا لك نإ

 خبنو فجي كقير دجت تنأف . هل دادعتسإلاو ء«رطخلا ةهجاوم فدهب ةيممج تاريغت ىلإ

 يرسل را ترفل ا : حل ادن هنن ح١ قيضت وأ عستت كينيعو « عراستت كبلق

 ءىراوطلا ةلاحب هبشيام ثدحي « ىرخأ ةرابعب . هتدشو رطخلا ةيعون بسحب بورهلا وأ

 . رطخلا ةهجاومل

 ةعفدنملا ةرايسلاب مادطصإلا تبنجتف رطخلا اذه هجاوت نأ تعطتسا كنإ ضرفنل نكلو
 وأ « ءيجافم وحن ىلع تبش ىتلا رانلا ءىفطت نأ تعطتسا وأ . ةظحل رخآ يف كوحن

 تالحلا دعيت دج انف ادور طخ نم زون نأ ىلإ نتحلاب هوتستلا تافتامأ تلراح
 عجارتت تأدب دق رطخلا روهظ دنع تثدح ىتلا ةيمسجلا تاريغتلا نأ ( ةليوط وأ ) ةريصق
 قداس وحن ىلع كقابخ نيرامت ضاديو لوألا اهتحيبط ىلإ

 زاهجلا وهو ناسنإلا يف ةيلخادلا ةيبصعلا ةزهجألا ىدحإ ةفيظو قباسلا لاثملا صخلي

 لاثملا يف ىرت اميف وهو ( ءىراوطلا زاهج مسأب انايحأ ىمسي ىذلا ) لقتسملا ىببمعلا
 امدنع ايلآ لمعلاب موقي ىذلا ىزكرملا فييكتلا ةزهجأ يف « تاتسومورتلاب » هبشأ قباسلا
 . لزنملا يف ةدوربلا وأ ةرارحلا ىوتسم طبضل اقباس دعملا رشؤملا نع ةرارحلا ةجرد عفترت

 0 لثم ةيلآلا فئاظولا نم ةعومجمب مايقلا وه لقتسملا ىبصعلا زاهجلا نم فدهلا نإ
 نيمئان مأ نيظقي انك ءاوس اذه هلمع رمتسيو . ددغلا تازارفإو بلقلا تاقدو سفنتلاو
 نع اهب لاغشنإلا وأ ةيلآلا فئاظولا كلتب مايقلا نم خملا نم ايلعلا زكارملا ررحي وهف اذهبو
 زاهجلا مسقنيو . هتاميظنتو هطورشل عضخيو خملاب لصتي هنأ ولو ؛ ىرخأ تامهم ءادأ

 داضم لمعب امهنم لك موقت نيتيعون نيتعومجم ىلإ هتفيظو ثيح نم لقتسملا ىبصعلا
 : امهو رخآلل

 باعد



 تبسم قواثبمللا

 -- ىيواثيممارابلا

 ةيعمدلا ددغلا
 - ل مير يح ىطاخملا لئاسلا

 ا تسلا 7
 ا
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 ةرجنحلا

 35 ةيئاوهلا ةبصقلا

 نيتئرلا
 4 ءىرملا
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 ص ةدعملا 1-1
  5امل

 امل ل را . ةيوسدلا ةيعوألا

 اسأل لل  ىرغصلا

 -- 3 1 4 ةيلاني ردألا ةدغلا
 ا ميقتسملا

 ال 5 ةيلكلا

 ١ 0 : 0 ةئاثملا

 ا ةيلسانتلا ءاضعألا

 ( لكش )
 لك موقث نيتفيظو نيتعومجم ىلإ مسقني ىهو لقتسملا ىبصعلا زاهجلا
 ةفيظولاو ( ةيواثبمسلا ) ةيراشتسالا ةفيظولا امهو ىرخألل داضم لمعب امهنم
 . ( ةيواثبمسارابلا ):ةفاكلا ةئدهملا
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 هئاضعأو مسجلا ةراثإب مايقلا ىلوتت ىتلا يهو 27( ةيراتيجسلا) ةيراعنالا' ةقيظولا ح1

 بضغلا وأ «رطخلا فقاوم يف بيجتست ىتلا يهف . لاعفنإلا وأ رطخلا تالاح يف ةفلتخملا

 وأ « ظحجت ىهو اننويع ا دق عيجلا يف اهرود ةفيظولا كلت أوتت امدتعف أذهلو

 كلذكو « ضبقنت يهو ةيومدلا ةيعوألا وأ ؛ « عراستت هتاقدو انبلق وأ 0 ىهو انيديأ

 : نيتدغلا وأ « نزحلا ةلاح يف ةيعمدلا ددغلاك ىرخألا ددغلا ضعب فئاظو راثتست

 نم ةيفاضإ تايمك ةراثتسالا كلتل ةجيتن نازرفت نيتللا « سايراكتبلا هو « ةيلانيروألا »

 اعيرس سفنتلا نم لعجتف نيتئرلا اضيأ ةيواتبمسلا ةفيظولا ريثتستو . عيرسلا لمعلاو ةكرحلل
 . اهيف مدلا طغض عفتريف ةيومدلا ةيعوألا تالضع ضابقتا ىلإ ىدؤت كلذك . اقحالتمو

 قباسلا انثيدح يف انيأر دقو . مدلا طغض عافتراو لاعفنإلا نيب ةيوق ةقالع كانهف كلذلو

 لالخ نم ) ةيواتبمسلا ةفيظولا هذه طاشن ضيفخت نأ فيك يجولويبلا دئاعلا نع

 ةفيظولا عم لماك قسانتب لمعت يهو 0( ةيواتبممارابلا ) ةفاكلا ةئدهملا ةفيظولا - ؟

 تناك اذإف ام ةفيظول ةدئازلا ةراثتسإلا فكيو ةيبلس رثكأ هاجتا يف نكلو ةيراثتسإلا
 لعفلا نم للقت نأ لواحت ةيواتيمسارابلا ةفيظولا نإف « لعفلل زفحت ةيراثتسإلا ةفيظولا
 . مئادلا لاعقتإلل ةجيتن عيرسلا فلتلا نم ةيويحلا ءاضعألا ىلع ظفاحت يلاتلابو . دئازل
 ىلع ةظفاحملا ىلاتلابو ةيومدلا ةرودلا طاشن ةئدهت ىلع الثم ةفيظولا هذه باصعأ لمعتو

 ةميخو بقاوع تثدح الإو لوقعم ىوتسم يف ةيراثتسإلا ةفيظولا طاشن ةلاح يف مدلا طغض
 . ( ةديدش ةدايز هيلع طغضلا دازام اذإ لمعلا نع بلقلا فقوتك )

 ىخترتو « ةيباعللا ددغلا زارفإ دادزي ىواثبمسارابلا زاهجلا لمع نم ةيداعلا لاوحألا يفو
 لقتو « مدلا طغض ضفخني ىلاتلابو مسجلا يف ةيومدلا ةيعوألا ىخترتو « ةناثملا تالضع

 . خلا .. نيعلا ةقدح ضبقنتو « بلقلا تاقد ةعرس

 ةيواثبمسلا ةفيظولا طاشنل جاتحن نحنف « ىرخأ ةفيظو لضفت نأ ريسعلا نم نأ ىلع

 ىتح ةيواثمبسلا ةفيظولا طاشنل اضيأ جاتحنو «رطخلل ؤيهتو طاشن ةلاح يف ىقبن ىكل

 (* ) ةزرمت مفاطعأتع طاسعأامزت, (  ”*"* ) طةهمرس مولا عاتع سعال

 هكا واح



 اذهل . توملا وأ ءانفلا ىلإ ايدؤمو ىرخألا مسجلا فئاظو ىلع ارثؤم لاعفنإلا دادزي ال
 . امهنيب نزاوتلا ةلاح ىه ةيوسلا ةلاحلاف

 ضعب نأ تبثت « كنزيازناه » روهشملا ةيزيلجنإلا سفنلا ملاع اهل وعدي ةيرظن كانهو

 صاخشألا نأ هيأر نمو . ىرخألا نم رثكأ نيتفيظولا دحأ يف طاشن مهيدلو نودلوي دارفألا
 مهتراثتسإ صاخشألا نم ةفئاط مه ةيواثبمسلا ةفيظولا يف ةدايز مهيدلو نودلوي نيذلا
 قلقلا ةبصعأ مهنيب ةفرطتملا تالاحلا يف نوكتتو ةيضرملا فواخملا رطيستو ةلهس ةيلاعفنإلا
 نيذلا نويئاوطنإلا مهنم دجويف ةفيفخلا تالاحلا يف امأ « سواسولاو ةيضرملا فواخملاو
 دادزت نيذلا صاخشألا امأ . لجخلاو دقنلل مهتيساسح دادزتو ةيعامتجإلا تاءاقللا نوبنجتي

 تالاحلا يفو «ريثكلا مونلاو تاكرحلا يف ءطبلل نوليميف ةيواثبمسارابلا - ةفيظولا مهيدل
 نأ حضاولا نمو . مهتاطاشنو مهعفاود لقتو « اريبك اطوبه ءايشألل مهتيساسح طبهت ةدئازلا
 . )8٠١( ةيواثمارابلاو هيواثبمسلا نيتفيظولا ءادأ يف انزاوت بلطتت ةيسفنلا ةحصلا

 انل ةردق ال لكشب هفئاظوب موقي لقتسملا ىبصعلا زاهجلا نأ ءاملعلا دقتعأ ةبيرق ةرتفلو

 ىلآ هلمع نأ ىلع ( تاتوسومرتلاب ) زاهجلا اذهل انهيبشت ىحوي امبرلو . ةرطيس الو هيلع
 ةريخألا تاونسلا ىف تثدح دقف حيحص ريغ اذه نكل . هيف لخدتلا نكمي الو صلاخ

 نّوكتو . ىبصعلا زاهجلا اذه نم ةيراثتسإلا فئاظولا يف ايدارإ مكحتلا نم تنكم تاروطت
 يف هماه تاقيبطت هل تحبصأ ىذلا يجولويبلا دئاعلا جهنم هيلع قلطي جهنم مويلا

 .. بلقلا ضارمأو عادصلاو « مدلا طغض عافتراو فواخملاو « قلقلا تالاحل ىسفنلا جالعلا

 .(١٠:ع)

 ةيبطلا ةزهجألا مادختسا ىلع ضيرملا بردت نأ ةطاسبب ىنعي يجولويبلا دئاعلاو

 سايق ةزهجأك كلذو ةيسفنلا ضارمألل ةبحاصملا ةيوضعلا تاريغتلا سايق يف ةمدختسملا

 خملل ةيئابرهكلا تاماسرلا وأ ( رتمومرتلا ) ةرارحلا سيياقم وأ ٠ بلقلا تاقد وأ مدلا طغض

 وأ ةيّؤر نم ضيرملا نكمت اذهبو ( خملا يف ىئابرهكلا طاشنلا ةيعون نع فشكت ىتلا )
 . ضرملاو ةحصلا تالاح يف ةزهجألا هذه لالخ نم هلخاد يف ثدحت ىتلا تاريغتلا عامس

 كلذ يف امب ضرملا دنع ةيجولويبلا هفئاظو ىلع دوعي ام انيمأ القت ضيرملل لقنن كلذبو
 ىدم هل لقنن امك « مدلا طغض عافترا وأ « بلقلا ضارمأ تالاح يف « هطاشنو بلقلا تاقد

 (* ) طلطم[ 6 علطوعاع

 ل ١8١



 نأ ةلواحم ىلع كلذ دعب هعجشن نأ مث . ةحصلا تالاح يف فئاظولا هذه هيلع نوكتام

 نم ريغي نأ الثم هنم بلطنف . اهسايق دنع فئاظولا هذه نم صخشلا هدوهجمب ءىطبي

 ضفخن نأ وأ « تاريغتلا هذه سايقب بلقلا مسر زاهج موقي امنيب بلقلل ىئابرهكلا طاشنلا

 وه ىدم ىأ ىلإ هل ائيبم هدعاس ىلع تبثم مدلا طغض سايق زاهج امنيب « مدلا طغض نم

 ةظحالمب ةهبجلا ةرارح نم لقي نأ هنم بلطت نأ وأ . ةيدصقلا ةيلمعلا هذه يف حجني

 . خلإ .. ةهبجلا ىلع تبثم وهو ةرارحلا رشؤم ةءارق نم نكمتلاو رتمومرتلا

 ةيدارإ ال فئاظو ةقباسلا فئاظولا هذه لثم نإ ةبيرق ةرتفل دقتعملا نم ناك دقل

 ريغ اذه نأ تنيب يجولويبلا دئاعلا ثوحب نكل « هيف مكحتلا نكميال وحن ىلع ثدحتو

 ىلع نورداق اننإ نيبت رشبلاو تاناويحلا ىلع تيرجأ ىتلا ثوحبلا تائم كانهف « حيحص

 ضفخن وأ مدلا طغض نم ايدارإ عفرن نأ نكمي اننإو « اهئاطبإ وأ بلقلا تاقد نم عارسالا

 وأ ليزن نأو « بلقلا وأ خملا يف ةيئابرهك تاعاقيإ ايدارإ قلخن نأ نكمي اننإو «هنم
 . ىرخأ تاعاقيإ روهظ ىشاحتن

 ةيدارإاللا فئاظولا طبض ةيلمع ريسيت ىلع يجولويبلا - دئاعلا بيلاسأ تدعاس دقو

 . ةيسفنلاو ةيبصعلا تابارطضإلا نم ريثك جالع يف حاجنب اهمادختسا ىلع ىلاتلابو « ايدارإ
 وأ تابارطضإلا بناوج نم ريثك جالع حاجنب نكمأ يجولويبلا دئاعلا بيلاسأ مادختسإبو
 نم ةقيمع ةلاح ىلإ خملاب لوصولاو ٠ مدلا طغض ضيفخت لثم كلذو اهطبض لقألا ىلع
 « قرألاو بائتكإلاو قلقلاو ٠ ىفصنلا عادصلا تالاح جالع يفو افلأ ةعشأ راهظإب ءاخرتسإلا

 . ةرارحلا عافترإو

 نم نأ ىلع لدجلل اعضوم لازيال رمأ وهف حجني اذاملو بولسألا اذه لمعي فيك امأ
 نودو . ةلتخملا ةيوضعلا هفئاظو ىدحإ ىلع صخشلا زيكرت ببسب ثدحي ريغتلا نأ دقتعملا

 . ( ؟ ) قالطإلا ىلع بولطملا رّيغتلل لوصولا بعصي دق زيكرتلا اذه

 : جالعلا ىف ثيدح بولسأك ىجولويبلا دئاعلا

 الك ىلفعلا ءاكرتلالا يرام جلع سفيشلا كي ودك نأ اديكأ انان فن نيناق كانهو

 تالاح يفف . نييبصعلا قاهرإلاو رتوتلا ةلازإ ىلاتلابو مدلا طغض ضيفخت ىلع دعاسي
 مهنأ نيبت مدلا طغض يف ريطخلا عافترإلا بيسب تايفشتسملا يف نوزجحي نيذلا صاخشألا
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 تاريغتلا دصرل ةعونتم ةرهجأ مويلا ىجولويسفلا سفنلا ءاملع مدختسي ( "6 لكش ر

 .. ممجلا ةرارح ةجردو « بلقلا تاقدو « خملل ةيئاب رهكلا تاعاقيالاك ةفلتخملا ةيوضعلا
 ىسفنلا جالعلا ىف وأ ءدرفلل ةيلاعفنالا ةلاحلا ريدقت يف تاريغتلا هذه مدختستو . خلا

 تاطاشن ىلع ظفاحي نأ يجولويبلا دئاعلا بولسأ لالخ نم صخشلا نم بلطي امدنع

 . ىخرتسم عطو ىف همسج

 ت1



 ريكفتلا وأ ىلضعلا ءاخرتسإلا ةلواحم درجمل ( ةيودأ نود ) طغضلا نم اوضنخي نأ اوعاطقما

 نم ةيلخادلا تاريغتلل تصني هلعجن وأ ضيرملل ضرعن نأ كلذ حاجنإ ىلع دعاسيو . هيف

 ١5 ١٠١(. ) بلقلا ماسر وأ مدلا طغض ةزهجأ لالخ

 مزاوللا وأ تاكرحلا ضعبو رهظلا مالآو عادصلا ةلازإ ىلع ءاخرتسالا دعاسي اذه نع الضف

 يف ةيبصع ةيكرح مزاول هكلمتت صخشل نكمأ تالاحلا ىدحإ يفف . هجولا يف ةيكرحلا

 مادختسا لالخ نم ءاخرتسإلا بولسأ ثحاب مدختسا اهجالع يف ءابطألا حجني ملو هجولا

 لوصولا يف حاجنلا عاطتسا ىدم ىأ ىلإ ضيرملل نيبي ناك ىذلا ىئابرهكلا بلقلا ماسر

 لزجب ررقيو ةيدارإاللا همزاول نم ىفش ضيرملا نأ بيرغلا نمو ءاخرتسإلا ةلاح ىلإ هسفنب

 بلقلا ماسر تاقد ىلع زكرأ تذخأ مث « خرتسإ خرتسإ ىسفنل تلق دقل » : ةرايز لوأ دعب

 « يلخاد ءفد : يتايح يف ةربخ ىلحأب ترعش ذئدنعو . اذهل ةجيتن أطايتت تأدب دقو

 نأ يتايح يف ىلوألا ةرملل يننكمأ دقل ىريرس يف صوغأ ىننأو « مئان ىننأكو ليقث ىمسج

 . (15) يف مسجلا تاكرح مكحتت نأ ال ىمسج تاكرح يف مكحتا

 ةيبصعلا ةزهجألا لمعت فيك

 كشب مقو ةربإ سوبد لوا وأ + تيربك دوع وأ هعسل بهل وأ ءانحاس احطس سملأ

 كلذل ابيجتسي كعبصأ وأ كدي دجتس نيتلاحلا اتلك يف ؟ ثدحي اذام  كعباصأ دحأ فرط

 . ملؤملا هبنملا نع داعتبإلا هماوق سكعنم لعفب

 ىتلا ةباجتسإلاو ( سويدلا ةكش وأ ٠ تيربكلا بهل ) ىجراخلا هبنملا هيجوت نيب امو
 ةيفيكو ىبصعلا زاهجلل ةميظعلا لامعألا دحأ ةقيقحلا يف صخلت ةيلمع عباصألا وأ ديلا اهتدبأ

 ؟ ءانثألا اذه ثدح اذامف . اهب همايق

 راعشتسإ وأ ساسحإلا امهو نيتيسيئرلا هيتفيظوب ماق ىبصعلا زاهجلا نأ وه ثدح ام

 ءازجأ زواجتت ال ةطيسب ةرتف يف كلذب ماق . اهل ةمئالملا ةباجتسإلاو « ةيجراخلا تاهبنملا
 ضرعتلا ةظحل نم تضقنا يتلا ةطيسبلا ةرتفلا هذه يف ثدح ام نكلو . ةيناثلا نم ةريغص

 . اهلماكب ىبصعلا زاهجلا اهب لمعي ىتلا ةيفيكلا انيلع ضرعي هنع داعتبإلاو ىجراخلا هبنملل
 : ثدح ام صخلن نذإ انوعدف

 ١ت



 لك يف ةرشتنملاو ةعورزملا باصعألا نم اعون راثتسإ يجراخلا هبنملا نأ ةقيقحلا ىف
 . ©ةيلبقتسملا وأ ةيسحلا باصعألا كلذب ىنعنو « دلجلا اهيف امب ةيسحلا ءاضعألا

 ىبصعلا زاهجلا ىلإ ةلبقتسملا باصعألا ربع ىجراخلا هيبنتلاةقاط قلطنت ذئدنعو

 تناك نإف . ةعقوتملا ةباجتسإلا ةعيبط بسحب ىكوشلا لبحلا وأ خملا ىلإ امإ ىأ ىزكرملا

 دلجلا ضيرعت وأ سوبدلا ةكش ىتلاح ىف امك ىساكعنإلا عونلا نم ىه ةعقوتملا ةباجتسإلا
 هبنت ىكل ةيسحلا باصعألا ربع قلطنتس ىجراخلا هيبنتلا ةقاط نإف « نخاس حطسل

 سحلا ءاضعأ بيجتست ذئدنعو « ىكوشلا لبحلا ىف ةعورزملا ”ةيكرحلا باصعألا
 وأ « بهللا نع ديلا داعبأ ىهو هدرجملا نيعلاب اهظحالن ىتلاو ةمئالملا ةيكرحلا تاباجتسإلاب
 سوقلا ةيلمعلا هذه ىلع قلطيو ءرهبم ءوضل ضرعتلا دنع نيعلا ةقدح ضابقنإ
 : ىتألا لكشلاب ةحضوملا ةثالثلا رصانعلا اهماوقو « /”7ىباكعنإلا

 ىبصعلا زاهجلا

© 

60 © 
 ةيكولسلا هباجتسإلا ىسحلا هيثملا

 ىهف باصعألا لالخ نم لمعي ىبصعلا زاهجلا نأب ررقن نأ نكمي انتإف اذه ىلعو
 باصعألا نأ لسلستلا اذه لالخ ظحالن نأ نكمي امك . ةباجتسإلاو « راعشتسإلا ىف هتطساو

 ىلإ مسقنت ساوحلاو رخآلا ضعبلاب اهضعب ىبصعلا زاهجلا نع ةفلتخملا ءازجألا طبرت ىتلا
 صئاصخ رعشتست ىتلا ىهو لابقتسإلا تايلمع ىلوتت ىتلا باصعألا : ةثالث عاونأ

 لكش ىف ثعبنت ةيبصع تاراشإ وأ زومر ىلإ اهلوحتو ةيلخادلا وأ ةيجراخلا تاهبنملا
 ىف زكرتت ام رثكأ لابقتسإلا باصعأ زكرتتو . ةيسح تاراسم ربع ةيئابرهك تاقالطنإ

) * ( 0210101 276165 . 

 (**) علاغع ةقع
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 دجوت امك . سمللاو ةحئارلاو « قوذلاو « عمسلاو راصيإلاب ةصاخلا ةسمخلا ةيسحلا باصعألا

 ىلع اندعاست ىتلا ىهو ءاشحألاك مسجلا نم ةيلخاد قطانم ىف ةرشتنم لابقتسا باصعأ اهنم

 لخاد ىف اضيأ اهضعب دجويو . ىجراخلا طغضلاو « ءفدلاو « ملا ةاعنتإ ريتا نيانجنالا

 دوجوو « خملا ةرارحو ٠ مسجلا ىف ةفلتخملا لئاوسلا نزاوتب ساسحإلا ىلع هتناعإل هتاذ خملا

 . مدلا اهجاتحي ىتلا تايئايميكلا نم اهريغ وأ مدلا ىف تانومرهلا

 ىذلا خملأ ىف ةمئالملا زكرملا ىلإ ةلبقتسملا باصعألا نم همدقملا تامولعملا لقتنتو

 ىهو 9ةيلخادلا باصعألاب ىمسي باصعألا نم رخآ عون لالخ نم اهصحفو اهزرف ىلوتي
 رماوألا هيجوتو لاصتإلا ةدايق ىلوتت ىتلا ىهو « ةيبصعلا ايالخلا نم ىسيئرلا ىناثلا عونلا
 رماوألل بيجتست ىتلا ةيكرحلا باصعألاب ىمسلاو باصعألا نم ثلاثلا عونلل ةمئالملا
 ةمئالملا ةيكرحلا ةباجتسإلا زارباب

 (**ددحملا كمس ىلع فقوتي اذه نإف ةيبصعلا لئاسرلا اهنم قلطنت ىتلا ةعرسلا نع امأ
 نمو . ”””9نيلييملا مما اهيلع قلطي ىتلاو هفلغت ىتلا ءاضيبلا ةينهدلا ةداملا ىلعو ىبصعلا

 ؛ اكمس لقألا كلت نم ربكأ ةعرسب اهلئاسر قلطنت اكمس رثكألا ةيبصعلا رواحملا نأ فورعملا
 . ةفلغملا ريغ نم عرسأ اهلئاسر لقنت اهنأ ذإ نيلييملاب ةفلغملا ةيبصعلا رواحملا نوكت كلذك
 ىتلا ىهو ةيناثلا ىف رتم ٠ د ل و ا د
 ةيناثلا ىف تارتميتنس ٠١ ىهف ةعرس أطبأ امأ . ديدش رطخ وأ داح ملأل ضرعتلا دنع متت
 دحأ ىف ميدق نمزم ملأب ساسحإلا لاقتنإف ةفولأملا ةميدقلا لئاسرلا اهلالخ لقنت ىتلا ىهو
 . (1) ةيئطبلا باصعألا لالخ متي مسجلا ءاضعأ

 مكحتلا بيلاسأ : تانومرهلاو ريقاقعلا ( ج )

 كولسلا يف ىئايميكويبلا

 : ريقاقعلا (أ)

 م م ل ا سا تسلا

 ( * ) رهان 210101155 (**) جرم ٠ معسر مرعاتم
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 ثدح رمخلا برش نأ ىلع لديام كانهو « ملألا نيكستل ردخمك هومدختساو نويفألا اوفرع
 نامورلاو نانويلاو ةنعارفلا ىدل ةفورعم تناك ريمختلا نونف نأو « ةيرجحلا روصعلا ذنم
 ةيبط صارقأ يطاعت وأ ةردخملا باشعألا ضعب غضم مأ نآلا نوريثكلا فرعيو « مهريغو

 نم نلخا لاح ىلإ لاح نم. ةناكفإلا لل "عيوب :اهنيكتمت رآ هضاتاننلا "ضيف لج نأ ةنيفع
 تايصخشلا نم ريثك خيرات انفرعيو . اهنايسنو ةايحلا بعاتم ىسانتو « ةسولهلا وأ ةجهبلا

 وأ « ىبصعلا زاهجلل ةئدهم راثآ نم باشعألا هذه ضعب هبعلتام اوكردأ مهنأ ةيخيراتلاو ةيبدالا

 داقنتلا ضعب ركذيو «٠ بتكي امدنع شيشحلا ىطاعتي « ريلدوب » ناكف خملاو ريكفتلل ةطشنم

 نويفألا نم ةيمك ىطاعت دعب قيمع مون نم ظقيتسا ىزيلجنإلا رعاشلا جدير لوك نأ نييبدألا
 « كازلب ىد هيروثوأ » نع ركذيو « ناخ البوك » يهو قالطإلا ىلع هدئاصق لمجأ بتكيل

 رطيست تناك امدنع دحاولا مويلا يف ةوهقلا نم اناجنف نيسمخ نم برقيام ىستحي ناك هنإ
 ( نويلم ىتئام ) ٠٠٠٠٠٠٠٠١ نم برقيام كانه نأ نآلا فرعنو . ( )١ ةباتكلا ىمح هيلع

 . ملاعلا يف شيشحلا نوطاعتي صخش

 دعسأو لضفأ ةايح يف ةبغر وه ىطاعتلا مكحت ىتلا عفاودلا نم اءزج نأ كشالو

 ىتلا ةروصلا نأ نم مغرلابو . ىبصعلا انزاهجو اهريكفت يف ريقاقعلا لالخ نم مكحتلاب
 عاطتسا ريقاقعلا ةعانص لاجم يف ىبطلا مدقتلا نإف «وبصن امك ةيدرو تسيل ثوحبلا اهتبثت

 ريقاقع نع الضف « ةيسحلاو ةيكرحلا تاطاشنلا يف مكحتلا اهنأش نم ريقاقع فشتكي نأ

 تقولا يف دجنو . عادبإلاو ركذتلاو هابتنإلاك ايلعلا ةيلقعلا تايلمعلا يف مكحتلا اهناكمإب

 راقع ريوطتل 4. 5طةن1815 نجلوش ردنسكلا وه ىكيرمأ بيبط نم ةداج ةلواحم ىلاحلا

 ضعب يف ريثأتلاب كلذو قالخلا ريكفتلا ىلع انتايناكمإ نم عسوتلا ىلإ هيأر يف ىدؤيس

 ىضرملا ةبسن نأ فورعملا نمو ( 17 ) . كلذ نم اهعنمب للملاب بيجتست ىتلا خملا زكارم
 لؤاضتلا اذه ءاج دقو ءريبك دح ىلإ تلءاضت دق تايفشتسملا يف نيزوجحملا نييلقعلا

 . ةيبطلا ريقاقعلا ناديم يف ةديدجلا تافاشتكإلل ابحاصم

 نع مويلا ءاملعلا اهلمحي ىتلا ةروصلا نم ادحاو اءزج الإ لثمتال ةقباسلا ةروصلا نأ ىلع

 فيوختلاو رذحلل ليمن انلعجيو الؤافت لقأ وهف ةروصلا نم رخآلا ءزجلا امأ . اهراثآو ريقاقعلا
 عاونأ ىلإ مسقنت ريقاقعلا نأ نيبت نأ الوأ بجي هنأ ىلع . اهل ضرعتس بابسأل ريقاقعلا نم

 : ىتأيام اهمهأ لعلو . خملاو مسجلا ىلع اهتاريثأت بسحب ةفلتخم
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 نويسفنلا ءابطألا اهفصي ةيبط ةينهم ريقاقع اهنمو "9 ةنكسملا ريقاقعلا ( أ (

 ريقاقعلا وأ ىستارويتيرابلاو « مويلاقلا لثم كلذو ىبصعلا رتوتلاو قلقلا تالاح ىف مهاضرمل

 . لوحكلا وأ رومخلا وهو ادج عئاش هنإف ىبط ريغ ناك نإو رخآ عون كانهو « ةمونملا

 نود ملاعلا دالب نم ريثك ىف برشي هنأل ةئفلا هذه عاونأ رطخأ نم لوحكلا ربتعي ام رمألو

 منجلا ءاضعأ ضعبو ىبصعلا زاهجلاو خملا ىلع ةريطخلا هراثآ نم مغرلاب « ىبط حيرصت

 تاعرجلا ىدؤتو « ءىدهم ريثأت هلو مونمك ةداع مدختسي وهف « ىستاروتيبرابلا امأ . دبكلاك

 ًاقلاخ ىبصعلا زاهجلا ىف ةراثتسإلا زكارم ديمخت ىلإ لوحكلا لثم كلذ ىف هلثم هنم ةليلقلا

 اهنم ةئيس ةيبناج جئاتن ىلإ هيف فارسإلا ىدؤي ريقاقعلا لك ةيبلاغكو . ةحارلا نم ةلاح

 . توملا ىلإ ايدؤم اهتاذ ةايحلا زكارم ىف ريثأتلا امبرو « سفنتلا قيضو « نامدإلا

 ىف رثؤت ىهو نيوريهلاو نيفروملاو نويفألا لثم 9 ةردخملا ريقاقعلا (ب)

 اهتدئاف نم مغرلابو . ملالا نيكستل ايبط مدختستو ىواثبمارابلاو ىزكرملا ىبصعلا زاهجلا

 . نارمتنإبو ندع نود تيدختسا ام اذإ نامفألا نلا ىدوم ايناف ةيبطلا

 نم ضيفختلا ىلإ ىدؤي ةنكسملا ريقاقعلاك ىهو '”” ةكدهملا ريقاقعلا ( ج )

 - ىوتسم ىف رثؤت ال - ةنكسملا ريقاقعلا ريغ - اهنأ الإ رتوتلاو قلقلا تايوتسم
 دوت ةئدهملاريقاقعلا 1 دقتعملا نمو . ( الثم لوحكلا ةبوبيغ ىلإ ىدؤتال اهنأ ىأ ) هابتنإلاو

 5 ةيوقلا تالاعفنإلا ىف نامكحتي نيذللا نيفرطلا نيزاهجلاو سومالثوبيهلا ىف
 فقاوملا ةهجاوم ىف قلقلاو فوخلاب روعشلا نم للقت تائدهملا نأ دقتعي 00 قلقلاو
 اهنم ىوقأ عاونأ كانهو « مويربيللاو « مويلاقلا تائدهملا مهأ نمو . اهريثتست ىتلا

 . جايهلاو فنعلا تالاح ىف نييلقعلا ضضرملا عم مدختسي ىذلا « 0 :

 ةوهقلا ىف دوجوملا ) نيفاكلاو « نيماتيفمألا اهمها نمو © ةيبنملا ريقاقعلا ( د )
 ىقبيف ىبصعلا زاهجلا ةراثإ ىلإ اهبنأ ريشي امك عاونألا هذه ىدؤتو . نيردزنبلاو ( ىاشلاو

 امأ . ةليوط تاعاسل مني مل ولو ىتح اهبتنمو اظقيتم - ةيداعلا تالاحلا ىف - صخشلا

 . ةسولهلا ىلإ ىدؤي اهضعبو « سجاوهلاو قلقلاو رتوتلا ىلإ ىدؤتف اهنم ةريبكلا تايمكلا

 (*) رهطتطتاتلل

( **) 

 ( **) اقصكاناا 2665

 (*) ةالساناة8ا5
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 ةسولهلا ريقاقع تاقتشم نم جذامن

 ىف ومني مطعمزاء(طرتاوسندع نيماثلينيف ( ؟ه لكش )

 روص ةراثال نويكيسكملا دونهلا همدختسيو « كيسكملا

 ىطسؤلا .ةرهرلا عازتناب .كلذو .. ةنولمو ةيفازا ةيرصب
 . اهفيفجتو

 ىذلا 1دلماع ثلامامزمل ديولاكلا لودنا ( ” لكش )

 15ه لا مماب فورعملا ةسولهلا راقع هنم صلختسي

 غ١



 ربتعي ىذلا ©0هعمهط: سيباناكلا ( 7 لكش )

 ومني تابن . ةفورعملا هتاقتشم دحأ « شيشحلا »
 ءامسأب فرعيو ملاعلا نم ةفلتخم ءازجأ ىف
 وأ ءنيخدت لكش ىف ذخؤي مث ففجي . ةفلتخم
 قاشنتسالاب وأ « ىاشلا ىف هتباذإ

 اهنم لخؤت ةرهز مامعدنمع نيدرييي (؟م لكش ) 4

 ىرخأ ةيبط تامادختسا اهلو ةسوله ريقاقع

 ىوتسم ىلع اهريثأت ثيح نم اهريغ نع فلتخت ىهو "9 ةءولهلا ريقاقع ( ه)
 . جازملا نم رييغتلا ىلاتلابو « ملاعلل انكاردإو ءايشألاب انساسحإ نم رييغتلا ىلإ ةيدؤم ىعولا
 ىلع ريقاقعلا هذه ريثأت لصيو . 2158 لاو « نيلاكسملاو « نييكاكوكلا اهمهأ نمو

 هتيوهبو هسفنب ساسحإلا الماك انادقف دقفي دق صخشلا نأ ىتح ةرطخ تاجردل ىعولا

 (*« ) اطخااس تال ربعك

 ىععر ةرصتطعاتم اريدعروبع هعتل لتعاطإلاهمتلع .

 - ؤطنءاد



 ةيرصبلا تاكردملا ةدح دادزت اذه نع الضف . رخآ ناسنإ مسج ف شيعي « همسج نأكو 0

 هنأ اهلالخ نورعشي ةبوبيغ ىف نوحوري مهنأ 1:51) نيطاعتملا ضعب دقتعيو . ةيعمسلاو
 رخآ صخشل ىرخأ ةايح تحبصأ - راقعلا ةلحر ءاهتنا دعب - مهتايح نأو العف « اوتام »
 . كلذ لبق ناك امع امامت فلتخم

 انويراملا ربتعتو ةئفلا هذه ىلإ ايئزج شيشحلاك اهتاقتشمو (”اناوجيراملا ىمتنتو
 ال اهنأ ثيح نم لوحكلا نع فلتخت اهنكل . لوحكلا دعب اعويش ريقاقعلا عاونأ رثكأ نم

 . «رومخملا » رمخلا ىطاعتم كلمتت ىتلا سجاوهلاو ىناودعلا كولسلا رهاظم ىلإ ىدؤت
 نم لقأ خملا ىلع اهراثآو هنكسملا وأ ةئدهملا ريقاقعلاك نامدإلا ىلإ ىدؤت ال ىهف كلذك

 فئاظولا ىف ريطخ روهدت ىلإ لوحكلا ىطاعت ىف فارسإلا دوقي دق امنيبف .. لوحكلا
 ةبسنلاب جئاتنلا هذه لثم اوظحالي مل نيثحابلا نإف « ةيلقعلا ضرملا ىلإ امبرو ةيلقعلا
 ةيرصبلا تاكاردإلا ىف هيوشتلا اهنمو ةددعتم ىهف ةيسحلا ةيكاردإلا اهراثآ امأ' . اناويراملل

 صخشلا هجتيف نمزلا كاردإ رثأتي كلذكو سمللا ةيساسح دادزتو اوهز رثكأ ناولألا حبصتف
 سمخلا نأكو صخشلا رعشيف نمزلاب ساسحإلا دادزيو « لبقتسملا نود رضاحلاب مامتهإلاب
 شيشحلا وأ اناويراملا ىطاعت نم ةريبك ةبسن نأ ثوحبلا نيبتو . ةعاس فصن ىواست قئاقد

 ثوحبلا نأ الإ ةيسنجلا ةوقلا ةدايز ىلإ ىدؤي هنأ نم هنع ةعئاشلا راكفألا ضعبب طبترت

 ساسحإلا نأ حيحصلا نمف . ةرورضلاب ةفلتخم نكت مل نإو ىرخأ ةروص نيبت ةثيدحلا
 رظنا ) اييست' لقت لب فادزت' آل اهتاذ"ةيسنجلا ةوقلا وأ ةبغزلا نأ الإ « دادزي ةيسّنجلا :ةععنلاب

 ليملا نأ ثيح نم لوحكلا عم هباشتي ةيحانلا هذه ىف هريثأت نأ ودبيو ( ١5  ؟ عجارم

 ىف ةبغرلا نكل « طباوضلا ءافتخإل ةجيتن رخآلا فرطلا وحن نادادزت ةدوملاو ةبعادملل
 ئئايميك رصتع دوجو وه +« اناويراملا »: ىف ام رطخا نأ. ىلع لقت اهتاذ ةيبدجلا ةسرامملا

 - ةجسنألا ىف همكارت دايدزا نأ دقتعيو 9-46118- 7110 مما نوثحابلا هيلع قلطي اهيف

 جاتنإلا ةءافك لقت اذهل ةيمسجلا ةوقلاو ةيلقعلا فئاظولا روهدت ىلإ ىدؤي - ىطاعتلا ةجيتن
 . اناويراملاو شيشحلا ريثأت تحت ةيندبلا وأ ةيلقعلا تاطاشنلا ىف هتيمكو

 رظنا اهراضمو اهدئاوفو ةيئايميكلا اهصئاصخو ريقاقعلا نم ديزملل »
 « اهراضمو اهدئاوفو اهصئاصخ ريقاقعلا ( )١ لودج

 ٠ مقعزأاله08 ) 2+ (
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 نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ىلإ ريشن نأ اهصئاصخو ريقاقعلا عاونأل ضرعلا اذه دعب ىقبي

 ىف فدهي نيعم راقع ىطاعتمف ايسفنو ايمسج نسحأ ةلاح ىلإ لوصولل اهاطاعتت سانلا
 تالاعفنإلا رداصم نم ربيغتلا وأ ٠ ةظقيلا نم ردق قيقحت وأ « ملأ نم ففختلا ىلإ امإ ةياهنلا

 هذه لك وأ .. ةيسحلا ةوقلاو رورسلاو ةوشنلا نم ةلاح ىلإ صخشلا لوحتيف ةئيسلا
 ىلإ لعفلاب ىدؤت ريقاقعلا نأ ةقباسلا تاحفصلا ىف هانضرع امو لودجلا انل نيبيو . فادهألا

 تمادام ريقاقعلا ىطاعتن ال نذإ اذامل نكل . اهنم فادهألا ضعب قيقحت ىلإو جئاتنلا ضعب

 .؟ كلزذك

 : ريقاقعلا راطخأ

 نمف .ريقاقعلا ىلع دامتعإلا ةركف ضحدل اهتغايص انل نكمي بابسأ ةعبرأ كانه
 نم ةفلتخم اعاونأ لعفلاب نوطاعتي ءاسعتلاو نيبرطضملاو ىضرملا نم اريثك نأ فرعن « ةهج
 نذإ ريقاقعلاف . جلاعت الو ةيقاب لظت مهتابارطضإو مهضارمأ نكل ةيبطلا ريغو ةيبطلا ريقاقعلا

 نإف « ةيناث ةيحان نمو . اهنم اتقؤم ابوره ققحت نكلو تالكشملا جلاعت ال اهمومع ىف
 صاخشألا ىف ةفلتخم تاباجتسإ ىلإ يدؤي « شيشحلا » وأ الثم « مويلاقلا » دحاولا راقعلا

 ىلإ ىدؤي هنكلو نيعم صخش ىف رورسلاو ةجهبلاب اروعش ريثي دق دحاولا راقعلاف نيفلتخملا

 ريقاقعلا عيمج ىف ابيرقت كلذ ظحول دقو . رخآأ صخش ىف نزحلاو بائتكإلاب ساسحإ

 ابوحصم نوكي نأ بجي نيعم راقع ىطاعت نإف كلذل . نكسملاو اهنم ردخملا عونلا ةصاخ

 نم - دجويو . ةيسفنلاو ةيجولويسفلا اهصئاصخو ةيطاعتملا ةيصخشلا ةعيبطل قيمع مهفب
 تائدهملا لثم ) ةماعلاو ةيبطلا ريقاقعلا ضعب ىلع نامدإلا لماع - ةثلاث ةيحان

 نم ةلكشملا روهظ ىلإ ىدؤي ىطاعتلا نع فقوتلا نأ ىنعمب « ( تاردخملاو « مويلافلاك

 ىف طارفإلا ىف لثمتي عبار ببسب نامدإلاب طبتريو . ىوقأو دحأ لكشب نكلو ديدج
 لوصولل ىفكت تناك ىتلا لاحلا سفن ىلإ صخشلاب لوصولل راقعلا نم ربكأ تايمك ىطاعت

 ىف « مويلافلا » نم تامارجيلم © لوانتي دق صخشلاف . ىطاعتلا ةيادب ىف لقأ تايمك اهيلإ

 ةدايز ىلإ ىدؤي ىجيردتلا نامدإلا نكلو ءودهلاو ءاخرتسإلا نم ةلاح ىلإ لوصولل ةيادبلا

 نع فقوتلل ةجيتن ةيبناج راثآو تالكشم راثتو نامدإلا دادزي ىتح ايجيردت ةعرجلا هذه

 ىتلا ةطيسبلا ىلوألا تالكشملا نع اهتوق ىف ديزتو اهابقع دمحت ال جئاتن ىهو ىطاعتلا

 ريقاقعلا عاونأ نم ريثكل ةيسفنو ةيممج راثآ كانه نإف كاذو اذه نع الضف . ريقاقعلل تعفد

 نم ريثكو ىلقعلا ضرملا امبرو , دبكلا فيلت ىلإ ليوطلا ىدملا ىلع ىدؤي لوحكلاف

 . لودجلا انل اهصخلي ةفلتخم وأ ةلثامم ةئيس جئاتن ىلإ ىدؤت ريقاقعلا نم ىرخألا عاونألا

 - اهم



 تالكشملا نم بورهلا نأ ةيكينلكأ ةربخ نم انل عمجت ام ىلع اءانب انداقتعا ىفو
 ىعولاو روعشلا نم ريغت ىتلا ةيواميكلا رصانعلا كلت ىلع نامدإلا وأ ىطاعتلا ىف سامغنإلاب
 عم ىضرملاو أطخلل ةيسيئرلا رداصملل ةقثاولا ةهجاوملا نع ثخ ليدب الإ وهام نادجولاو
 ةيعامتجإلا تاقالعلا نونفو « ةراثتسملا تاعارصلا ةهجاومل ةديدج تاربخ ملعت ةلواحم
 . نيرخآلاب ةءانبلا تالعافتلاو

 : اهتانومرهو ءامصلا ددغلا ( د )

 ريغ ددغلا : ددغلا نم نيعون كانه نأ فورعملا نمو . ممجلا اهيلع ىوتحي ىتلا ةفلتخملا ددغلا ةعومجم اهب ىنعنو « ىبصعلا زاهجلا عم قسانتب لمعت ةيوضع ىرخأ ةعومجم ةمث
 ددغلاو : ةيباعللا ةدغلاك كلذو مسجلا جراخ اهرصانعو اهتانومره زرفت ىتلا ىهو ءامصلا
 لصتت ىهو 29 ءاملا ددغلا ةعومجم ىهف ةيناثلا ةعومجملا امأ « ةيقرعلا ددغلاو ةيعمدلا
 اهنأل ءامصلا ددغلا ةعومجم نع ثيدحلا انمهي قايسلا اذه ىفو . مدلا ىف ةرشابم اهرصانع . بصت ىهف اذهلو « اهرصانع اهيف زرفت ةلقتسم تاونق اهل دجوت ال نكلو ةيومدلا ةيعوألاب
 . ىرشبلا كولسلا بناوج نم ريثكب ارشابم اطابترإ طبترت

 . ةفلتخملا ةيئاقترإلا لحارملا ربع هومنو مسجلا فئاظو لماكت قيقحت ىف ىسيئرلا اهرود لثمتي ("7تانومرهلا مسا اهيلع قلطي داوم زارفإ ىهف ءاصلا ددغلل ةيسيئرلا ةفيظولا امأ

 ةيبلس جئاتن تثدح الإو تقولا لاوط مدلا ىف تانومرهلا نم « جزاطو » ديدج جاتنإل امئاد جاتحن نحنف اذهل . لوبلا ىف جراخلل زرفي وأ « هيف رثؤي ىذلا وضعلا لالخ نم لطبي وأ دمخي امإ هنإف اهل دعملا هتفيظو هزارفإ دعب ) ةدغ ىأ نومره ققحي امدنعو . ةيندبلا تايلمعلا فلتخم قيسنتو « ىئايميكلا لماكتلا قيقحتو , ةيوناثلا ةيسنجلا صئاصخلا ومنو ىلاعفتإلا كولسلا طبضو ؛ ءانبلاو مدهلا تايلمعو « مسجلا ومن : أهنم ىتلاو ةفلتخملا ةيسفنلاو ةيمسجلا فئاظولل قيقحتل ةبسنلاب لئاه اهرود ناك نإو ءايموي تامارجيلم ةعضب زواجتت ال ءاصلا ددغلا اهزرفت ىتلا نومرهلا ةيمكو .رودلا اذهب لعفلاب موقت ىرنس امك تانومرهلاو « عفاد » وأ « كرحم » ىنعت ىهو ىقيرغإ لصأ نم نومره ةملكو
 . اهنيح ىف اهنع ثدحتنس ةميخو

 (" ل لس عاوملو

"1 

 هب امك



 مغانتلا رصانع قيقحتل تايرخآلا عم هفزعت صاخلا اهرود اهنم لكل ددغ تس ةمثو
 تاراج وأ ) ةيرظكلا ددغلا « ةيقردلا ةدغلا « ةيماخنلا ةدغلا : ىه ىجولويبلا ىفيظولا
 نيتيسنجلا نيتدغلا مث « سايركنبلا ٠ ( ةيولكلا قوف وأ ) ةيلانيردإلا ةدغلا « ( ةيقردلا
 ( ٠١ / لكش رظنا )

 قيقدلا اهعقومب ىهف ددغلا ةيقبل ةبسنلاب « ورتسياملا » ةباثمب 9 ةيماخنلا ةدغلا ربتعتو
 لكل تانومرهلا نم ةفلتخم اعاونأ زرفت خملل ( لكشلا رظنا ) ةيزكرملا ءازجألا ايانث نيب
 نع لوؤسملا ومنلا نومره ددغلا كلت اهزرفت ىتلا تانومرهلا عاونأ نمو ٠ صاخلا اهرود اهنم
 طبتري نومرهلا اذه صقت نأ فورعملا نمو .رمعلا نم ةركبملا تاونسلا ىف مسجلا ومن

 ناسنإلا ىف ءامصلا ددغلا مهأ ( "4 لكش )

 (*) متايتامسب عاقسلق .

 هس ا١ها/ ب



 دنعو . « ةقلمعلا » وأ ذاشلا لوطلاب طبترتف هتدايز امأ « ةمازقلاب ىمسي ام وأ ديدشلا رصقلاب

 دانوجلا نومره ىمسي تانومرهلا نم ديدج عون زارفإب ةيماخنلا ددغلا موقت غولبلا

 نم الضف . اهب صاخلا اهنومره زرفت ىتح ةيسنجلا ددغلل طشنم نومره وهو 29 نيفورتو

 ىذلا نيتكالوربلا نومره لثم تانومرهلا نم ىرخأ عاونأ زارفإب ةيماخنلا ةدغلا موقت اذه
 ةيقردلا ددغلا ىلإ بهذي ىذلا نيفورتوريثلا نومرهو ةدالولا دعب مألا مدل نبللا زارفإ طشني
 لايق .نلا .ىدوتق' ةيلاي ردآلا فبدلا" ىلإ تهت قدلا :نيقورتر تتروكلا :نومرعو .::اهطيقتتل
 قرت طيب“ وقر. ويكلالا :ةوليزولا اذهب نأ .ةقورعفلا» نمد: :قتومرزلا" اهزارثإ و هك
 :: عدلا .ىفركفلا

 ىف نزتختو سومالتوبيهلا لعفب اهلماكي متت ةيماخنلا ةدغلا تازارفإ نأ ضعبلا دقتعيو
 خملا ءازجأ دحأ وه سومالتوبيهلاو . بسانملا تقولا ىف اهمادختسإل ةيماخنلا ةدغلا

 كلا ةيماخلتلا ةدقلل .قمامألا دفا ةءاوفدلا ةرودلا .تاونق لالخ نن'"لضتيو + لكسوعملا

 مامتهإلا دادزا دقو . اهيلع حضاولا هريثأت ناك مث نمو هلالخ نم مدلا نم اهتيافك ذخأت

 عرفتت ىتلاو « ةقرفتملاو ةكباشتملا هفئاظول ارظن سومالتوبيهلاب ةريخألا تاونسلا ىف ىملعلا
 باصعألا ةراثإ ىف مكحتي ىذلا وهف ) تالاعفنإلا لثم ةددعتم ةيكولس قطانم ىلع

 نم كلذك ءمدلا طغضو «لكألل ةيهشلاو « ةظقيلاو مونلاو . ةيواثبمسإللاو ةيواثبمسلا
 ىلع براجتلا لدتو . ىسجلا طاشنلا ىف مكحتي ىذلا وه سومالثوبيهلا نأ ايلاح فورعملا

 ( ةمئادلا تاباصإلاو ثداوحلا ببسب وأ ) ايئايميك وأ ايئابرهك خملا نم ءزجلا اذه ةراثإ نأ
 ىف ةفطنلا هذه ةراثإ نأ ىرخأ تاسارد ديؤتو .« قبشلا » ادئاز ايسنج اطاشن قلخي

 ةوقو « نيزتلاو ةيسنجلا ةبغرلا ىلإ عفدتف ةيسنجلا ةذللا زكارم ريثت ناسنإلاو ناويحلا
 وأ » ةيسنجلا ةذللا نم اريبك اءزج نأب عئاشلا لوقلا دكؤي اذهو . ةيسنجلا ةذللاب ساسحإلا
 . هتاطاشنو خملا لعف نم أشنت « ةبغرلا

 ميظنت ىلوتتو ةيئاوهلا ةبصقلا ىبناج ىلع نيصف نم نوكتتف ("9 ةيقردلا ةدغلا امأ
 ةيئاذغلا داوملا ليثمت اهلالخ مسجلا ايالخ ىلوتت ىتلا ةيلمعلا ىهو ”** ضيألا تايلمع
 ةيقردلا ةدغلا تازارفإ ةدايز نأ فورعملا نمو . ةديدج ةيمسج ايالخ وأ ةقاط ىلإ اهليوحتو

 (* ) ةتوروسلومؤئممطتمصع

 (**ر 1طزمال .

 (**) معاوطمأتك .

 م ١م



 ىف ريكفتلا ذخأي ذإ كاردإلاو لاعفنإلاو ريكفتلا لبثت ةحضاو ةيكولس جئاتن ىلإ ىدؤت
 ةدايز اهنم ةيممج تاريغت ثدحت كلذك « ءاذهلاو طلخلا نم ةفلتخم عاونأ ثدحتو ككفتلا

 .رتوتلاو ىلاعفنإلا رارقتسإلا مدع دادزيو « مدلا طغض ةدايزو . ءانبلاو مدهلا تايلمع ةعرس
 ؛ ةدوربلاب طرفملا ساسحإلاو ءرعشلا طقاست ىلإ ىدؤيف ىقردلا نومرهلا زارفإ صقن امأ
 ومنلا ءطب اهضارعأ مهأ نم مسجلا ىلع أرطت ىرخأ تاريغت بناج ىلإ اذه . لسكلاو دومخلاو
 اضيأ زيمتي ىذلا © عاصقلاب ىمسي ام زيمت ىتلا ضارعألا ىهو ةماقل ارصقو « دلجلا فافجو
 ةجردل ءاكذلا ىوتسم ضافخنإو « ىناويحلا عافدنإلا فك نع زجعلا اهنم ةيكولس تاباجتسإب
 . هليلا

 ليثمت تايلمع طبض اهرود تانومره زارفإب موقت ىهف ” ةيقردلا تاراج ددغلا امأ

 . ىلضعلاو ىبصعلا طاشنلاو « ماظعلا نيوكتو « روفسفلاو مويسلاكلا

 رزج ممإب فورعم ءزج اهئازجأ مهأ نمو ةدعملا فلخ عقتف 7 ةيسايركنبلا ةدغلا امأ

 . هطبضو مدلا ىف ركسلا كالهتسإ مظني ىذلا نيلوسنألا نومره زرفي ىذلا © سناهرجنال

 ضيرملا نقحب فرعن امك جلاعي ىذلا ركسلا ضرم ىلإ ىدؤت نومرهلا اذه صقن نإف اذهلو
 . هنم ةصقانلا تايمكلا ضيوعتل نيلوسنألاب

 قوف ناعضومتي نيتللا “* نييتيلانيردألا نيتدغلاب ىمسي ام كانه كلذك

 ىدارإاللا ىبصعلا زاهجلا نم هيبنتل ةيلانيردإلا ةدغلا زارفإ عضخيو . نيتيلكلا
 نيلانيردإلا امه تانومرهلا نم ناعون زرفي هيبنتلا اذه متي امدنعو .« ىواثبمسلا »
 ةروصب ةئراطلا ةيلاعفنإلا فقاوملل مسجلا تاباجتسا ىف امكحتي نيذللا نيلانيردارونلاو
 , بلقلا تاقد ميظنتو « ىلضعلا بعتلا ةمواقمو مدلا طغض ميظنت لثم كلذو ةلاعف ةيباجيإ

 فئاظولا هبشت فئاظو ىهو . ةيبصعلا فقاوملا ىف ممجلا ىف ركسلا تازارفإ ةدايزو
 . ىواثبمسلا ىبصعلا زاهجلا لعفب ةيلاعفنإلا تاباجتسإلل ةبحاصملا

 .٠ عا عاقتل ) 5 (

 ممساطرسمأل )**(

 (ة** ) 8ةمععقق

 (+) اكاءأق هأ اهمههعرطة مك.

 (دج) جلععدمل .

 هوه



 نازرفتو روكذلا دنع نيتيصخلا نم نانوكتي امهف  نيتيسنجلا نيتدغلا امأ

 لك ددحتو . ةيوثنإلا تاضيوبلا نازرفيو ثانإلا دنع نيضيبملاو « ةيونملا تاناويحلا

 ةنوشخك ٠ سنج لكل ةزيمملا صئاصخلا « ةينومرهلا اهتازارفإ نع الضف « ةيسنج ةدغ

 دنع ةيحللاو براشلا رعشو « تالضعلا ةوقو ةيلسانتلا ءاضعألا ومتو « دلجلاو ٠ توصلا
 . ثانإلا دنع ةيرهشلا ةداعلا ميظنتو نييدثلا نيوكتو نهدلا بيسرتو « روكذلا

 (*) ةعرغ عاهل .

 تولوا



 ةصالخلا

 ةفيظوب اهنم لك موقي « ءاضعأ ةثالث ىلإ خملا ميسقت ةيحيرشتلا ةيحانلا نم نكمي
 « خملا عذجو « خيخملا : ىهو خملا نم ىرخألا عقاوملاو ءاضعألا عم قسانتب نكلو ةلقتسم
 ءاقترإ ىف خملل ميظعلا رودلا فاشتكا ىملعلا روطتلا لضفب مويلا نكمأ دقو . ديدجلا خملاو
 . ضرملاو ةحصلا ىف هكولس طبضو ناسنإلا

 اهلضفب نكمأ ىتلا خملا ةحارج خملا فئاظو ةسارد ىف ةمدختسملا جهانملا نمو
 نع ةلوؤسملا كينريو ةقطنمو « ةغللا مادختسا نع ةلوؤسملا اكورب ةقطنم فاشتكا
 « نيعلا نفج فلخ عقي ىذلا ىهبجلا صفلا تاحارج جهنملا اذهب لصتيو . ةغللا ديلوت

 ىلإ تدأ ىتلا جهانملا نمو . ةيئادبلا هلاكشأ ىف لاعفنإلاو بضغلاو ناودعلا نع لوؤسملاو
 ىئابرهكلا طاشنلا ليجستب ىمي ام خملل ةيعونلا فئاظولا ديدحت ىف ةريثم جئاتن
 نع ةرداصلا ةيئابرهكلا تاجوملا لجسي ىذلا خملل ىئابرهكلا مسرلا زاهج لالخ نم خملل
 ةيلقعلا - ةيسفنلا تابارطضإلا نم ريثك صيخشت نكمأ ليجستلا اذه لصتيو . خملا
 مادختسالا نع الضف . مالحألاو مونلاو ةظقيلا تارودو « ىتابوكيسلا بارطضإلاو « عرصلاك
 عالطإلا نم ضيرملا نكمت ىتلا ىجولويبلا دئاعلا ةقيرط لالخ نم ىسفنلا جالعلا ىف
 هتالاح ىف همكحت لالخ نم اهيف مكحتلا هنكمي ىلاتلابو « ةيئابرهكلا هخم تاطاشن ىلع
 . ءاخرتسإلا لالخ نم ةيلاعفنإلاو ةيسفنلا

 فئاظو ىف ةلوهجملا بناوجلا ضعب فاشتكا ىلع تدعاس ىتلا ةثيدحلا بيلاسألا نمو

 ىئابرهك رايت هيجوتب هنم زكارم وأ خملا نم ةنيعم قطانمل ةيئابرهكلا ةراثإلا بولسأ خملا
 هيمسي ام وأ ةذللاو ملألاب ساسحإلا قطانم فاشتكا نكمأ بولسألا اذه لضفبو . اهل فيفخ
 ؟ نيزختب ةطبترملا قطانملا فاشتكا نع الضف « ةداعسلا زكارم « سدلوأ سميج »
 . ةميدقلا تايركذلا

 اذه نم ىرخأ قطانم كانه نإف « ماعلا ىبصعلا زاهجلا ءازجأ دحأ وه خملا ناك املو

 زاهجلا تاذلاب ىنعتو . كولسلا ىف ةيلاعفنإلا بناوجلا نم ريثك نع ةلوؤسم زاهجلا
 نم ( ةيواثبمم ) ةيراثتسإ هفيظو : نيتيسيئر نيتفيظوب موقي ىذلاو لقتسملا ىبصعلا
 ةيواثبمساراب ةفيظوو ءرطخلاو ءىراوطلا تالاح ىف ةفلتخملا مسجلا فئاظو ةراثإ اهنأش
 الو . ةيعيبطلا هتلاحل مسجلاب ةدوعلاو ةيلاعفنإلا تالاحلا ىف ةدئازلا ةراثتسإلا فك ىلع لمعت
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 ةفيظو طاشن نيب انزاوت بلطتت ةميلسلا ةيوسلا ةلاحلاف « ىرخألا نود ةفيظول ةيلضفأ دجوت

 وأ ) ةيجالع صارغأل لقتسملا ىبصعلا زاهجلاو خملا فئاظو ىف مكحتلا نكمملا نمو
 تابكرملا ىأ ريقاقعلا لئاسولا كلت مهأ نم نأ ىلع « ةفلتخم لئأسوب ( ةيجالع ريغ

 . ىبصعلا زاهجلاو خملل ىبصعلا طاشنلا ىف ارشابم اريثأت رثؤت ىتلا باشعألا وأ ةيئايميكلا
 ةيرصبلا ةسولهلل ريثملاو « هبنملاو ٠ ءىدهملاو « ردخملاو « نكسملا : اهنم عاونأ ريقاقعلاو
 ةيلاعفنإلا تالاحلا ليدعت ىف ريقاقعلل ةفلتخملا ةيجالعلا فئاظولا نم مغرلابو . ةيعمسلاو

 ضارعألاو « طارفإلاو « نامدإلا اهراطخأ نم .اهراطخأ اهل نإف « ةبرطضملا ةيلقعلاو
 ىدؤت ىتلا ةيلصألا ةلكشملا نع ادج ةريبك تاجردب انايحأ ديزت دق ىتلا ) ةيبناجلا
 . ( نيعم راقع مادختسإل

 ىتلا تانومرهلا ىف لثمتت كولسلا ىلع ءاضعألا اهب رثؤت ىتلا ىرخألا ةفيظولاو
 فئاظو ىف لماكتلا قيقحت ىف تانومرهلل ةيسيئرلا ةفيظولا لثمتتو . ءامصلا ددغلا اهزرفت

 لالتخا ىلإ ىدؤت مسجلا ىف اهصقن وأ ٠ تانومرهلا ةدايز نإف اذهلو . هومنو ةفلتخملا مسجلا
 صقن تالاح ىف ثدحي امك رطخلا ديدش اهضعب ةيلاعفناو ةيلقع جئاتن اهل نوكت ىندب
 جئاتنلا نع الضف اذه . ديدش هتعو ىلقع فعض نم هبحصي امو هيقردلا ةدغلا نومره
 . ءزجلا اذه ىلع عالطإلا نم ءىراقلا اهظحالي ىتلا ىرخألا
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 ثلاثلا بسابلا

 هلوح نم ملاعلاو ناسنإلا

 سسألا : ىعامتجالا هملاعو ناسنإلا : سماخلا لصفلا
 كولتلل ةيعامتجالا

 كولسلل :ئكيبلا ساسألا : ناكملاو ناسنإلا :.سداسلا لصفلا

 دول



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 سماألا لمصملا

 ىعامتجإلا هملاعو ناسنإلا
 كراطلا ةيغامسبتالا ألا

 . درفلا ىلع ةيكولسلا هراثآو ىعامتجإلا فقوملا ( أ )

 ؟ ىدرفلا ريضلا مأ ةطلسلا طغض « مارجليم » ةبرجت -

 : ةيبلغألا ىأرو ةيعامتجإلا ريياعملا ريشأت ( ب )

 ريثأت نع « فيرش رفظم » ةبرجت : ؟ ىدرفلا رايعملاو ىعامتجإلا رايعملا وهام -
 فقاوملا ىف ريياعملا ريثأت نع « شآ » - ةبرجت - ةضماغلا فقاوملا ىف ريياعملا

 . ةضماغلا ريغ

 ؟ طغضلل عاصنن اذامل -

 : ىعامتجإلا رودلا ريثأت ( ج )

 . دحاولا درفلل راودألا ددعت -

 . راودألا مهف ىف لدابتلا -

 . ةأرملاو لجرلا : ىعامتجإلا رودلا ريثأتل جذامن -

 . ةيكولسلا اهراثآو راودألا عارص -

 : هراثآو نيرخآلاب ةقالعلا بارطضإ ( د )

 تاكل ع ماصفلا - قلقلا -

 نيرخآلاب هتقالع ىف درفلا سمت ىتلا بارطضالا طامنأ -
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 : ةيعامتجإلا تامزألا ( ه )

 . مالسلاو برحلا -

 .٠ برحلا نم ةدوعلا 2

 . ىبرحلا زيبألو لاقتعإلا -

 رقتفلا -

 : ةيعامتجإلا تاهاجتإلا ريثأت (و )

 5؟ هاجتإلا وه ام ب

 هاجتإلا صئاصخ -
 . هاجتإلا نيوكت ىف ةيعامتجإلا لماوعلا رود -

 : نيرخألا كولس ىف ريثأتلاو تاهاجتإلا رييغت (ن )

 . لاقي ام ىوتحم وأ ةلاسرلا صئاصخ -
 . روهمجلا صئاصخ -
 . ةيصخشلا رودو عانقإلا ردصم _
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 كولسلل ةيعامتجإلا سسألا (أ)
 كتاكاردإو « كميقو « كماكحأ تناك اذإ امب نيقي نع مكحلا كنكمي ىدم ىأ ىلإ

 مهريثأتو نيرخآلا عنص وأ صاخلا كعنص نم أطخ وأ باوص وه امب كتاعانتقإو « ملاعلل
 ؟ كيلع

 نرقلا علطم ىتح سفنلا ءاملع ناهذأ لغشت ىتلا رومألا نم لاؤسلا اذه ةباجإ نكت مل
 « ىئاسنإلا درفلاب ىمسي ام ىلع سفنلا ملع زيكرت ناك « نرقلا اذه علاطم ىتحف . نيرثعلا
 ريثأتلاو « هعمتجمب هطبرت ىتلا ةقيثولا تاقالعلاو ةعامجلا ىف درفلا اذه كولس ةسارد امأ
 نيسرادلا نم ىرخأ فئاوطل ةكورتملا رومألا نم تناك دقف تاعامجلاو درفلا نيب لدابتملا

 ريبك لضف عورفلا هذه ءاملعلو . ةسايسلا ءاملعو « ةراضحلاو « عامتجإلاو « خيراتلا ءاملعك

 لماوعلا اهبعلت ىتلا ةدقعملا بناوجلا نم ريثك مهف ىف نييكولسلا رشعم نحن انيلع

 رولبت ام ناعرس اذهل . ةيناسنإلا ةيصخشلا روطتو كولسلا ليكشت ىف ةيراضحلاو ةيعامتجإلا

 « تاسسؤم نم هنضتي امب - ريبكلا هعمتجمل ساكعنإ هتفصب ناسنإلل رظني ىعامتجا هاجتأ
 نيرخآلاب ىرخألا ةيصخشلا هتاقالعو ةرشابملا هترسأو - ايجولونكتو راكفأو ميقو ديلاقتو

 . ةفلتخم ةيعامتجإ فقاوم ىف

 نيب ةحضاو دودحلا مبر الواحم ةقالعلا كلتل همامتها ىلوي سفنلا ملع ذخأ جيردتلابو

 كلتو « ةيجولويبلاو ةيبصعلا تادادعتسإلاو ةثارولا نيناوق لعفب ثروت ىتلا كولسلا بناوج

 سفنلا ملعب ىمسي ام رولبتو . نيرخآلاب لعافتلاو ىعامتجإلا ملعتلا لعفب بستكت ىتلا
 ( ةفلتخملا مهتاطاشنو مهرعاشمو « مهراكفأ ) دارفألا كولسل ةيملعلا ةساردلل ىعامتجإلا

 حضوتو .٠ ( 47 : عجرم رظنا ) ايزمر وأ اينض وأ ةرشابم نيرخآلا دوجوب رثأتي امك
 . كولسلا ىف ةيعامتجإلا لماوعلا رودل ةضيرعلا طوطخلا ةيلاتلا تاحفصلا

 : ىدرفلا كولسلا ىعامتجإلا فقوملا مكحي ىدم ىأ ىلإ

 تنأو - الثم ةيئابرهك ةقعاصك - ةحربم امالآ بيرغ صخشب عقوت نأ عيطتست له
 نكل . عطاقلا ىفنلاب لاؤسلا اذه ىلع كتباجإ نوكت امبر ؟ هتايحب ىدؤت دق اهنأ فرعت
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 دق تدجو اذإ ىتلا فقاوملا وأ فورظلا ىهام : ىرخأ ةقيرطب ىلاؤس كل غوصأ ىنعد

 نم ةقبسم ةقالع هب كطبرت ال صخشل ةيئابرهك ةمدص هيجوت وأ ملأ عاقيإ ىلإ عفدنت. كلعجت
 وأ ضخش نم رمأي كلذ ناك اذإ وأ ء كلذ بلطتي آلثم كلمع ناك اذإ ؟ ةيهاركلا وأ بحلا

 ؟ ةطلسلل ىغصت كنأ مأ ضفرلا ىف رمتست لهف اناطلسو ةوق كنم ىلعأ صاخشأ

 سفنلا ءاملع دحأ ةباجإ كل مدقأ دييأتلا وأ ىفنلاب لاؤسلا اذه ىلع بجت نأ لبق ىنعد

 هتباجإو « ىليب : ةعماج نم ء ( ؟١ : رظنا ) « مارجليم ىلناتس » وهو نيرصاعملا ىعامتجإلا
 نساسألا امأ ..-ىبيرجت : ساسأو :ىرظن' ساسأ اهل - نيرصاعملا' ءايلعلا .تاباجإ ناش اهنأش
 ىوقأ وه نمل عوضخلاو ةطلسلا ةعاط نإ : طيسب وهف « مارجليم » هيلإ دنتسي ىذلا ىرظنلا

 دجن دق ةطلسلا ةعاط مسابف . درفلا ىلع هطوغض لكب ىعامتجإلا فقوملا امهضرفي ناتيصاخ

 بيذعتك كولسلا نم ةيناسنإ ريغو ةنجهتسم بناوج ىف لوخدلا ىلع نيمغرم انسفنأ
 كولسلا نم بناوج ىهو . ةيرشبلا مهتاجايتحإ نم مهنامرحو « مهكالهل طيطختلاو نيرخآلا
 . اهب مايقلا ىلع هتردقم هسفن نيبو هنيب درفلا ركني دق

 ةعاط جئاتن نع ةيملع ةبرجت ءارجإب مارجليم ماق ةيرظنلا هذه ناحتمإل مدقتي ىكلو
 ا ا 00 0 ]

 . ىداعلا 0 فقوملا

 برجملا نم ةبرجتلا ىف نويسيئرلا صاخشألا نوكتي : طيسب ةبرجتلل ماعلا ءانبلا
 امهل حضويف ٠ . لمعملل ناصخشلا ىتأي . ةساردلا هذهل نيعوطتملا نم نيرخآ نيصخشو
 برجملا مسقي . ةركاذلاو ملعتلا ىلع باقعلا راثأ ةفرعمل ةدعم ةبرجتلا » هذه نأ برجملا
 0 دنسيو « ملعملا رودب مايقلا امهدحإل دنسيف نيصخشلا نيب لمعلا اذه دعب

 صخشلا ةدعاسم وأ برجملا دوقيف « اذه دعب نأ درفلا لصفي مث ( ةروصلا رظنا ) ىقلتملا وأ
 ناقثوي نيمازحب دعقم ىلع سولجلا هنم بلطيو « ةلصفنم ةرجح ىلإ ىقلتملا رودب مئاقلا
 ىلع ناضيقي نييئابرهك نيبطق ىلع دعقملا ىوتحي كلذك . ةكرحلا عنمل نيعراذلاب
 نم ةعومجم ملعتي نأ وه هئم بولطملا نأ ملعتملل - هدعاسم وأ - برجملا . نيصعملا
 نأ لواحي نأو  ملعملا رودب مئاقلا رخآلا صخشلا نم هيلع ىقلتس ىتلا ةطيسبلا تاعوضوملا
 نيبطقلا لالخ نم ةيئايرهك ةمدص ىقلتيسف لشفي وأ ءىطخي امدنع هنأو « اهركذتي
 . ةقعاص وأ ةفيفخ نوكت دقف اهتدش ىف توافتتس ةمدصلا هذه نأو « هيصعمب نيطيحملا
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 ىذلا وهو « ملعملا رودب مئاقلا ناك لب « ملعتملا صخشلا نكي مل ةبرجتلا ةرؤب نأ ىلع
 ناقثوم هيصعمو هدعقم ىلع سلاج وهو ملعتملا اهب دوجوملا ةرجحلا ىلإ برجملا هدوقي
 ةيسيئرلا ةرجحلا ىهو ىرخأ ةرجح ىلإ اذه دعب ملعملا ذخؤي . اهانفصو ىتلا ةقيرطلاب

 ىلع ىوتحي : مجحلا لئاه ىئابرهك دلوم مامأ دعقم ىلع سولجلا ىلإ هجويو « ةبرجتلل
 تادلوملا هذه ةدش حوارتتو ٠ جردتم ىقفأ عضو ىف ةعوضوم اريغص ايئابرهك ادلوم نيثالث
 ىعور دقو . تلوق ٠6 لداعي ام هيلي امو لوحم لك نيب قرفب اتلوق 0١ ىلإ تلوق ١6 نم
 : ىئابرهكلا اهديلوت ةدش ثيح نم ةزيمتم ماسقأ ةثالث ىلإ نيثالثلا تادلوملا ميسقت اضيأ
 هيلع بوتكملا ىناثلا مسقلا نع هزييمتل « ةفيفخ ةمدص » ةباتك ىعور ىلوألا مسقلا
 . « قعاص رايت » هيلع بتك ىذلا ثلاثلا مسقلاو « « رطخ »

 رابتخا قيبطت وه هنم بولطملا نأ ملعملا رودب مئاقلل اذه دعب هدعاسمو برجملا نيبي
 ىف صخشلا حجن اذإ هنأ هل نيبيو . ةقلغملا ىرخألا ةرجحلا ىف ملعتملا صخش ىلع ركذتلل

 لثقف اذإ امأ . اهيلت ىتلا ةرقفلا ىلإ لاقتنالا وه بولطملا نم نإف رابتخإلا تارقف نم ةرقف
 أدبي نأ هيلع نأو ء دشلا ةتوافتم ةيئابرهك ةمدص هجوي نأ - ملعملا ىأ - هيلع نإف « ملعتملا
 ىف خلا .. تلوق ؛5 و ١ ىلإ ايجيردت لقتني مث ( تلوف ١١ ) ةضفخنملا تامدصلا هيجوتب
 . ركذتلا ىف ملعتملا اهيف لشفي ةرم لك

 رودب مئاقلا صخشلا نوكي ثيحب ٍتعضو دق ةبرجتلا نأ ىلإ ريشن نأ بجاولا نمو
 داعت ةبرجتلا تناك دقو « ةيسيئرلا ةبرجتلا ضورفب ةيارد ىلع سيلو « ايداع اصخش ملعملا

 نم ناكف ةينهملاو ةيعامتجإلا مهتناكم ثيح نم نوتوافتم ملعملا رودب نوموقي صاخشأ ىلع

 .. ىعامتجالا ىئاصخألاو « بيبطلاو « نيدلا لجرو « بلاطلاو « لماعلاو « ذاتسألا : مهنيب

 موقي صخش درجم نع ةرابع ناك دقف « ملعتملا وأ ةيحضلا رودب مئاقلا صخشلا امأ . خلا
 تامدص هل لصوت ال ثيحب تدعأ دقف ةزهجألا امأو . ( ةروصلا رظنا ) رودلا اذه ىليثمتب

 قالزنإ ىدم ديدحتل ناك دقف ةبرجتلا نم ىسيئرلا فدهلا امأو . قالطإلا ىلع ةيئابرهك
 ةطلسلا رماوأ نم ريثأتب ءىرب صخشب ىذأ وأ ملأ عاقيإ ىف « ( ملعملا وه ) ىداع ناسنإ
 عوضخلا ىف ناسنإلا ضفري ملألا عاقيإ طاقن نم ةطقن ىأ دنعو . ( برجملا٠ ةطلس )

 . ةطلسلل

 ةيحضلا أدبي امدنع « اهنايصع وأ برجملا رماوأ ةعاط نيب ىسفنلا عارصلا ةروث أدبتو

 ىلإ ةمدصلا لصت امدنعو . ةيئابرهكلا ةمدصلل ةجيتن ملألا راهظإب ( رودلا ءادأ ىلع بردملا )

> 



 لصت امدنعو . هب قحل دق ايقيقح املأ نأ ىلع ةردابك اليلق ةيحضلا توص عفتري اتلوف 0

 ملأب لسوتي اتلوقف ١٠6١ دنعو « ىظفللا جاجتحإلا ىف ملعتملا أدبي اتلوق ٠٠١ ىلإ ةمدصلا ةوق

 ةوق لصت امدنع هتورذ اغلاب دعاصتلا ىف هجاجتحا رمتسيو . ةبرجتلا ءاهنإب هل معمسي نأب

 الإ هنم رهظت الو « هاوق روختو جاجتحإلا ىلع هتايناكمإ لك ىعادتت ثيح ؟85 ىلإ ةمدصلا
 . حربملا ملألا نم ةموتكم تاوصأ

 اذهل ةجيتنو . ناك ملعملا رودب مئاقلا نإف « ملأتي نكي مل « ةيحضلا » نأ نم مغرلابو

 . رودلا اذهب مايقلا ىف رارمتسإلا نوضراعيو ايلاع نوكشي ملعملا رودب اوموقي نم مظعم ناك
 « كل رايتخإ ال هنإ » ةرصتخمو ةمراص ةعطاق ةرابعب بيجي برجملا ناك ء اذه ثودح دنعو

 ىف ملعملا ىلع ددرتلا رهظي امدنعو . « ةيلوئسملا لك لمحتأ ىننإ « رمتست نأ كيلع بجي
 رارمتسالا ىف برجملا هيلع حلي دشألا تامدصلا ىلإ لاقتنالا وأ ةيئابرهكلا تامدصلا هيجوت

 ىف رارمتسالاو ةطلسلل عوضخلا الإ ملعملا - عوطتملا مامأ نكي مل اذهل . هناكم ىف ءاقبلاو

 . ايئاهن لمعملا نم جورخلاو حضاولا ضفرلا وأ ٠ تامدصلا هيجوت

 نم * 77 نم برقي ام رمتسا دقل . ةطلسلا رماوأل ةيبلغألا تعضخ دقلف جئاتنلا نع امأ

 ىصقألا اهدح ىتح - ةيرهاظلا تاجاجتحإلا نم مغرلاب - تامدصلا هيجوت ىف نيعوطتملا
 . (56) اتلوق ؛50 وهو

 ةوسق عفاود كانه نوكت نأ نكمي له ؟ مارجليم اهل لصو ىتلا ةجيتنلا هذه رسفن فيك
 ةقعاص تامدص هيجوت ىلإ ةريبكلا ةبسنلا كلتب تعفد ىتلا ىه ةيرشبلا سفنلا ىف ةيداسو

 ؟ ءايربأ اياحض وحن لكشلا اذهب

 لوقلا نكمي ذإ . امامت اذه سكع وه يعامتجالا سفنلا ءاملع همدقي ىذلا ريسفتلا نإ

 رماغ ريثأت تاذ بعليو لمعيو اهيف شيعي ىتلا درفلا ةئيبب ةطيحملا ةيعامتجإلا ىوقلا نأ
 فالتخإ يف ءالجب درفلا ىلع يعامتجإلا فقوملا ريثأت فشكتيو . هتايقالخأو هتيصخش ىلع

 نمزلا نم ةزيجو ةرتف ىفف : ةفلتخملا ةيعامتجإلا فقاوملا يف صخشلا اهب موقي يتلا راودألا
 يف ثدحي امك ةيعامتجإلا طوغضلل ةجيتن مرجم ىلإ بيط ناسنإ نم صخشلا بلقني دق
 ىلع رطيسم دبتسم دئاق ىلإ بلقني دق « عيطملا ذيملتلاو . رصم ديعص يف رأثلا تالاح
 اهديلاقت اهنم لكل « ةعونتم ةيعامتجإ تاهبنم يه نذإ فقاوملاف .رخآ فقوم يف هئالمز
 ةيؤرل هعفدي صخشلا ىلع فقوملا هضرفي ىذلا طغضلاو . درفلا ىلع ةصاخلا اهطوغضو
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 ىلع ضورفملا رودلا اهضرفي ىتلا تاهاجتإلا ةعومجم عم مئالتت « ةديدج ةقيرطب ةلكشملا

 : عجرم نع ) اةةاههص مارجليم ةبرجتل اطيطخت قباسلا لكشلا حضوي ( ٠١٠ لكش )
 ملعتلل زاهج مامأ ةرجح ىف سلجي ىقلتملا وأ ةيحضلا . ةطلسلل عوضخلا ىدم نع ( ١

 ملعملا نم برجملا بلطي . ملعملا رودي مئاقلا مكحت تحت ىئابرهك بطقب نالصتم هادي
 وأ تاميلعتلا ناقتإ ىف تلشف ام اذإ ةيحضلل ةدشلا ةتوافتم ةيئابرهك تامدص هجوي نأ

 ةيئابرهكلا تامدصلا لصت ال ثيحب - ملعملا ملع نود - دعم زاهجلا نإف عبطلابو . ملعتلا
 وه ةبرجتلا هذه نم فدهلا . ملألا رود لثميو ةبرجتلا فرعي ىذلا ةيحضلا ىلإ ةيقيقحلا

 تامدص هجويف برجملا ةطلسل ملعملا رودي مئاقلا عوطتملا عوضخ ىدم نع فشكلا

 ىثلث نم برقي ام نأ ةبرجتلا تنيب دقو . ةيحضلل تلوق ؟86 ل لصت ةقعاص ةيئابرهك
 . اهتيناسنإ مدع نم مغرلاب ةطلسلا رماوأل عضخت ( صخش ٠٠٠١ ) ةنيعلا

 نأ « ةطلسلا ةعاط نع « مارجليم » ةبرجت جئاتن هريثت ىذلا مواشتلا لعفب دقتعن دقو

 ةعامجلل نوكت دقف « ال ةقيقحلا . ميلسلا قيرطلا نع درفلاب ديحت ام ابلاغ ةعامجلا طوغض

 ةيملاعلا برحلا دعب يعامتجإلا سفنلا ءاملع هبثت دقو . ةيصخشلا ىلع ةياغلل ةيباجيإ راثآ

 سس االإ



 - اال
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 لامعألا يف درفلا ءادأ نأ همكحملا براجتلا لالخ نم اوفشتكاو « ةقيقحلا هذهل ةيناثلا
 . ةعامج عم هلمعب د درفلا ماق ام اذإ اظوحلم دايدزإ ادادزي ةيوغللا ةقالطلاو « ةينيتورلا

 هل باتك يف 050058 نر ل وه ةياعدلاو مالعألا نوئشب نيلماعلا دحأل نكمأ اثيدحو

 ةعامجب لعافتلا نأ فشتكي نأ ١( عجرم نع ) قيبطتلا لاجم يف لايخلا : ناونعب
 ىمسي ام ركتباو . ةظوحلم ةروصب ةقالخلا تاقاطلا قالطإ ىلع دعاسي ةعجشمو ةحماستم

 راكفألا نم ةورثل جاتحي فقوم ىأ يف همادختسإب صوي ىذلا (9 ركفلا ديلوتلا بولسأب
 عيجشت يف رولبتت ىركفلا ديلوتلا بولسأل ةيسيئرلا ةيصاخلاو . تالكشملا لحل ةقالخلا
 مييفت ىأ نود « الثم تاعامتجالا يف دارقألا نم ةعومجم نيب هراكفأب قالطنإلا ىلع درفلا
 تاسلج حاجن مكحت دعاوقو طورش ةعبرأ كانهو . ىركف ديلوت تاسلج يف راكفألا هذهل
 ىأب بيحرتلاو « الماك اعانتما دقنلا نع وضع ىأ عانتما : ةعامجلا لخاد يف ىركفلا ديلوتلا

 حرطت ىتلا راكفألا ةيمنت اريخأو « اهفيك نود راكفألا ةيمكب مامتهالا مث « قالطنإلل ةلواحم

 . راكفألا نم اهريغب اهطبر وأ « اهيلإ ةديدج رصانع ةفاضإ عم ةشقانملا ءانثأ

 ديلوتلا تاسلج نإف « مكلاب مامتهالا نم مغرلاب هنأ نيبت جئاتنلا نأ فيرطلا نمو
 ةورث ىلإ ىدؤت ام ةداع - ةدقانلا ةيداعلا تاعامجلا يف تاشقانملاب اهتنراقمب - ىركفلا

 لولحلا نم ريثك فاشتكا يف ةيلعاف تاذ تناك اهنأ نع الضف . اعم فيكلاو مكلا يف ةريبك

 . ةيرادإلا تاسسؤملاو « ةمخضلا ةيكيرمألا تاكرشلا هجاوت تناك يتلا تالكشملل

 . ( ١ عجرم رظنا ) اهريغو ةيمالعألاو

 يف اضيأ نورثؤي صاخشألا نأ لب « بسحف صاخشألا يف يعامتجإلا فقوملا رثؤي الو
 ريسيت ىلإ نوليمي نيطسبنملاو نيقفاوتملا صاخشألا نأ نيبت دقف . فقوملل ةماعلا صئاصخلا
 فقاوملا يف ءانبو حيرم وج قلخ ىلع نودعاسيو ةعامجلا لخاد يف ةيدولا تاقالعلا
 اوج نوقلخيف ىماصفلا طمنلا ىوذ نم نيبحسنملا صاخشألا امأ . ةفلتخملا ةيعامتجإلا
 صاخشألا نم رثكأ ةيلعاف ووذ صاخشأ كاذو اذه نع الضف كانهو . ارتوتم ايعامتجإ

 . ( 6 ) هطوفض هاجتإو فقوملا نم رييغتلا ىلع ىوقأ ريثأت اذهل مهل نوكيف نيرخآلا

 (*" ) [عوتسس امنا
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 : ةيبلغألا ىأرو ةعامجلا ريياعم ( ب )

 وه ةفلتخم ةيكولس طامنأب فقوملل بيجتسي درفلا لعجت ىتلا بايسألا مهأ نيب نم لعل

 هل نوكيو . ةعامجلا كلت تاربخ لالخ نم غاصي وهو . ةعامج لكل يعامتجا رايعم دوجو

 ةيرشبلا تاعامجلا لك لكشتو . ةعامجلا كلتب نيطبترملا دارقألا ىلع طغاض ريثأت

 ةسرامملا نع اهريياعم نولكشي ءابطألاف . ةصاخلا اهفادهأو اهتاربخ لالخ نم اهريياعم

 نع مهريياعم شيجلا طابضو دونجلا لكشيو . عامتجإلا ملع وأ نفلا نع سيلو ةيبطلا

 ناك براجتلا ىدحإ ىفو . انمامأ اهنع نوربعي امك نيرخآلا تاكارداب رثأتت ءايشألل

 سانلا نأ مولعملا نمو . ةئيضم ةعبش اهترخؤم ىف ةملظم ةرجح ىف اصخش عضي « فيرش ه

 ىه ةفورعم ةيعيبط ةرهاظ ببسب العف كرحتي ال هنأ نم مغرلاب كرحتي ءوضلا نأ نوكرديس
 اددع ةعبشلا ةكرح ريدقتب عوطتملا لاؤسب برجملا أدبيو اذهو . 29 ةيتاذلا ةكرحلا ةرهاظ

 طسوتم لالخ نم ةكرحلا ىلع ىدرفلا همكح وأ صصخشلا هرايعم نوكتي كلذبو « تارملا نم

 . ةفلتخملا تارملا ىف هتاريدقت

 هبحصي ةيتاذلا ةكرحلل ىكاردإلا هريدقت طبضلاب ددحتو درفلا رايعم لكشت دقو نآلاو

 ىعامج ريدقت ىلإ مهنيب اميف اولصوت دارفألا نم ةريغص ةعومجم اهب ىرخأ ةرجح ىلإ ثحابلا
 ىصخشلا هرايعمو هماكحأ نم ريغي درفلا نأ « فيرش » فشك دقو . ةعبشلا ةكرحل ( رايعم )

 نع اخراص افالتخا فلتخي ةعامجلا رايعم ناك نإو ىتح « ةعامجلا رايعم رياسي ىتح

 . صخشلا هرايعم

 نأ ًادكؤم ةقيقحلا هذه ماوعأ ةرشع نم برقي امب كلذ دعب ( 1 ) ثىفءط « شآ » ديأ دقو

 ماكحأب درفلا ةهجاومل اصيصخ ةدعم ةيلمعم براجت ىف ةيبلغألا مكحل عوضخلل ليمي درفلا
 امع فلتخت اهنأ نم مغرلاب ماكحألا هذهل هعايصنا ىدم ريدقت فدهب « ادصق ةفرطتم ةيكاردإ

 له . لفسألا لوألا لكشلا ىف «أ » طخلا ىلإ لاثملا ليبس ىلع رظنا ء هساوحو هانيع هارت

 ول اذام . «د » وأ « ج » نود « ب » طخلا عم ىواستي «أ» طخلا نأ ىف كش كباتني

 كتمكح نأ ىلع نورصي ءاربخلا نم ةعامج روضح ىف كتاريدقت ةداعإ كنم بلط

 ؟ كمكح ىلع رصت له ؟ « ب » سيلو « ج » ىواسي « أ » نأ ىه ةقيقحلا نأو « ءىطاخ
 نييعماجلا بالطلا نم دارفألا تارشع باختنا ىلإ « شآ » تعفد ىتلا ىه لاؤسلا اذه ةباجإ
 طوطخلا نم ةعومجم نيب ةئطاخ تانراقم ادمع نومدقي دارفألا نم تاعامجب مهايإ اهجاوم

 ( ؟ ) هيام ايمعأتع ططغتملا وللا .

 - اال



 (هر

 - الاله

 1 ليت تعا ٠ كالاتن ل ؟كددل لدنك



 أ(و)

 طغضلل عاصني درفلا نأ ةعامجلا طوغضل عايصنالا نع « نسآ » ةبرجت نيبت ( 45 لكش )
 رصأ اصخش لثمت ايلعلا روصلا ةعومجم . ةعامجلا مكح نم برتقت ىكل هماكحأ نم ريغيف
 (ب) ةروصلا « تاميلعتلا تك وهو برجسلا (أ) ةروصلا . هلالقتسا رارمتسا ىلع

 سفن ( ج ) ةروصلا لثمتو . ةيبط ةراظن عضي ىذلا وهو ةبرجتلا عوضوم صخشلا
 نم ىناعي وهو هلثمت ( د ) ةروصلاو . ةعامجلا مكح نع فلتخي امكح ىطعي وهو صخشلا
 رهاظم ( ه) ةروصلا حضوتو .ةعامجلا مكح نع فلتخا همكح نأل عارصلاو ةريحلا

 دعب صخشلا سفن حضوتف (و ) ةروصلا امأ . عارصلاو ددرتلاب روعشلا نم ىرخأ
 هنأ الئاق همكح ىلع رصي وهو هئالمز ماكحأ نع رشع ةيناثلا ةرملل هماكحا تفلتجلا
 « ! رارحأ متنأو هارأ ام اذهو ةضورعملا طوطخلا ىف فالثخالا وأ هباشتلا ىري اذكه »

 نوريغي - دارفألا نم ىأ - مهف 55 نم برقي ام نأ هل نيبتف . قباسلا لاثملا ىف امك
 . ةعامجلا ماكحأل ةلئامم ةئطاخ اماكحأ نوطعي وأ مهماكحأ

 - ىناثلا عبرملا لوألا عبرملا
 ىف « ب » طخلا ىواسي .لوألا عبرملا ىف « ١٠١ طخلا نأ ىف كش كباتني له ( ؛؟ لكش )
 ةيبلغأب اوهجاوي ام اذإ كلذ ىف كشلا مهباتني دق عمتجملا دارفأ نم : 56 نأ ىناثلا عبرملا
 كلذ ىلع نهرب دقو ٠ «ب» سيلو الثم «د »وأ « ج » ىواسي ١١« طخلا نأ ىلع ىصت

 . ( :١ نع ) « شآ نولوس » ىكيرمألا ملاعلا

 دوال



 ؟ اذامل .. عايصنإلا

 انك وأ - فرعن اننأ نم مغرلاب ريياعملاو ماكحألل عاصتن اذامل ؟ اذه لعفن اذامل

 ؟ةنطاخ اهنا قرت

 تابوقعلا نم عونلا اذه بنجت وه ةعامجلا ريياعمل عايصنإلا بابسأ مهأ نم نأ ودبي
 وأ لتقلا نم انايحأ تابوقعلا هذه توافتت دقو . اهدارفأ ىلع ةعامجلا اهضرفت ىتلا ةصاخلا

 ( برحلا ةحاس ىف رماوألا ضفري ىذلا ىدنجلا ةلاح ىف امك ) توملا وأ لمعلا نم لصفلا
 . ناجهتسإلاو درفلل ةعامجلا ضفر ىلإ

 ةنيعم ةيبذاج لكشت ةعامجلا تناك ام اذإ دادزي عايصنإلا نأ كلذك براجتلا نيبتو

 ةعامجلا اهيف لبقتت مل ىتلا تارتفلا ىف ةصاخ عايصنإلا اذه دادزيو . اهل ءامتنإلا دون ثيحب

 .( ؟) صخشلا اذه دعب

 ريغ هنع درفلا ةركف نوكت امدنعو ءاضماغ فقوملا نوكي امدنع عايصنإلا دادزيو

 رايعملا عم قباطتي ىكل ىصخشلا رايعملا رييغت ناك «فيرش » براجت ىفف . ةلماك

 « * ؟؟ ةئطاخلا ماكحألا ةبسن تناك دقف « شآ » براجت ىف امأ « 41١ ةبسنب متي ىعامجلا

 « ددحم ريغ ضماغ فقوم ىلع اينبم ناك « فيرش » براجت ىف صخشلا رايعملا نأل

 . « شا » براجت ىف طوطخلا ةنراقم سكعب

 انتردق دايدزإ ىف اريبك ارود نيرخآلا نع ةصاخلا انميهافمو ةيصخشلا انتامس بعلتو

 نامألاب ساسحإلاو سفنلاب ةقثلا ىلإ نورقتفي نيذلا صاخشألاف . اهضافخنإ وأ عايصنإلا ىلع

 سفنلاب ةقثلا عافترا نم ردقب نوزيمتي نمم مهريغ نم رثكأ طوغضلل نوعاصني ام ابلاغ

 . قورفلا ضعب ىلإ ةنيعم ةعامج نع اهسرن ىتلا انتركف ىدؤت كلذك . ىعامتجإلا زكرملاو

 نأ حجرألا نمف « صصختلا نيدايم نم ناديم ىف ءاربخلا نم ةعامج عم لصت تنك اذإف

 .(؛8 ٠6 * ع) ةيدرفلا كماكحأ ىلع بلغتس ةعامجك مهماكحأ

 ىف ةصاخ ةيمهأ وذ ارود ةعامجلا نم درفلا هاقلي ىذلا ريدقتلاو ىعامتجإلا زكرمللو

 صخشلا مارتحا داز املكف . اهميق وأ ةعامجلا ريياعم نع درفلا جورخ وأ عايصنإ ىدم ديدحت

 اريبك اديصر هسفنل نوك ىذلا صخشلاو . ةعامجلا ريياعم نع جورخلا ىف هتيرح تداز املك

 وذ صخشلا امأ ٠ ( 77 ) هتدارإ قفو لمعلا ىف ةيرحلا نم ربكأ ردق هيدل نوكي ريدقتلا نم

 الإلا١ا -



 نأ ةيشخ عايصنإلل هريغ نم رثكأ ًادعتسمو ارذح نوكي ام ابلاغف ريدقتلا نم ليئضلا ديصرلا

 نورهظي اميلعت رثكأ مه نم نأ ( )١1 امهنأ نيب لثملابو . هيلإ لصو ىذلا ريدقتلا دقفي
 ةأرملا رود نع ةيررحت راكفأ قانتعا ىلع ةردق رثكأو ٠ ىعامتجإلا رييغتلا ىلع ربكأ ةردق

 . (17) ديلاقتلا ةمواقم ىف ةيرح رثكأ مهف ىلاتلابو « الثم

 ةلاح ىف امك « طقف ةعامجلا دوجو ىف ريياعملا ةاراجم ىلإ ةعامجلا ءاضعأ ضعب ليميو

 كولسلا نم ةدوهعملا طامنألا نع جورخلا نم صخشلا نكمتي ثيح ىبنجأ دلب ىلإ رفسلا

 تاقالعلاو بارشلاو ماعطلا ىف هريياعم ريغتف « ةيلصألا هتعامج ىف اهسرامي ناك ىتلا

 .. نيسنجلا نم نيرخآلاب

 اهريياعمو ةعامجلا دعاوق جاتنتسا ىلإ دارفألا ضعبب رمألا ىهتني ىرخأ لحارم ىفو
 . ةعامجلا ريياعمب لعفلاب نونمؤي مهنأل « ةعامجلا دوجو مدع نم مغرلاب ىتح اهايإ نيراجم
 نم عفترم ردق تاذ ةعامجلا تلظ ام اذإ ةعامجلا ريياعمل جاتنتسإلا نم عونلا اذه ثدحيو

 وأ « قطنملاو ميلسلا ريكفتلا ىلع ةنيبم ريياعملا كلت تناك اذإ وأ « صخشلل ةيبذاجلا

 . امهيلك

 الإ مهام ءاسنلاو لاجرلا لك نأو «ريبك حرسم ايندلا نأ » لوقي ريبسكش ناك اذإ
 نكلو لوقلا اذه عم قفتي ثيدحلا ىعامتجإلا سفنلا ملاع نإف «« 0 اذه ىلع نوبعال

 نكلو ام رودب موقي انم لك نأب نمؤي ثيدحلا ىعامتجإلا سفنلا ملاع نأ . ديحو قرف عم
 . ةيلعفو ةيعقاو ةايح ىف لب « ةيمهو حرسم ةبشخ ىلع سيل

 « بيرغلاو راجلاو , ....لاو , لفطلا مهيف دجت كلوح نم سانلا ىف اليلق رظنلا نعمأ
 خلإ .. عئابلاو « ىد:.. « بزاعلاو ٠ جوزتملاو « ىفاعملاو «٠ ضيرملاو ؛ ذاتسألاو « بلاطلاو
 تاعقوت نيرخآلا نهذ ىف مهنم لكلو « نيرخآلا وحن هكولس لكشي رود مهنم لكل
 . رخآلا وحن مهنم لك كولس مكحت نأ ةياهنلا ىف اهنأش نم ء ةموسرم

 نم ريثك ىف اهيلمتال نيرخآلا عم فرصتلا ىف هقرطو صخشلا بولسأ نأ ةقيقحلاو
 تاعقوتو « هب موقي ىذلا رودلا نع هتاعقوت اهيلمت ام ردقب هتامبو ةيصخشلا هصئاصخ نايحألا
 باك ةرودل هكاردإ ةيلميام بسحب نيالا عم كلشي بألاق » اضيأ أرودلا أذ اذه نع . نيرخآلا

 هان



 هئانبأ نيب بأ وه لزنملا ىف لجرلاف رود نم رثكأب ةدحاولا ةظحللا ىف درفلا موقي دقو
 هيلمتام بسح رسيب نيفرطلا عم هلعافت ىف لقتني وهف اذهلو .. ةجوزلل ةبسنلاب جوزو
 فويض وأ ددج نودفاو بابلا هيلع قرطي امدنعو . رود لكل ةبسنلاب ةيعامتجإلا تاعقوتلا
 دقو « ماجسنإب راودألا هذه ءادأ متي دقو . فيضملا رود وه ثلاث رود ءادأ ىف ذخأي امنيب
 .رخآلا عم اهنم لك تابلطتم ضراعتت راودأ ءادأل ارطضم هسفن دجي امدنع عارص ثدحي
 أدبي انه . هفويضل تصني نأ وه لواحي امنيب حايصلاو ءاكبلا ىف لافطألا دحأ أدبي ناك
 عارصل ةيكولسلا راثآلا نع ثدحتنسو . فيضملا رودو بألا رود نيرودلا نيب عارصلا
 . ليلق امع راودألا

 ةموسرملا راودألا ةفرعمل جاتحي هنإف « حاجنب هنم. بولطملا هرود درف لك ىدؤي نكلو
 نود هرود ءادأ درفلا ىلع بعصي راودألا مهف ىف لدابتلا انه نودو - نيرخآلل
 داعم نوكيا نأ نكمي قو :ءانبأ هوو نود رؤي قي نأ بألا ىلع ريسعلا نمف . عارص
 صخش ءاقل دنع - انسفنأ دجن ببسلا اذهل امبر . بعش نود" سيئر وأ ؛ذيمالت نود
 لعفت املاحو . امتي تاتو نط روح ١ ءأ زول نورا < نوع
 مسر عيطتسن اننأ ىأ « ةمئالم ةيكولس تافرصتو طامنأ ءادأ ىلع نيرداق انسفنأ دجن اذه
 .( ؟؟ , ؟6: عجارملا رظنا ٠) نيرخألا وحن هب مايقلا انم بولطملا رودلا

 وأ ةيسنجلا انتاعقوت كولسلا ليكشت ىف رودلا ريثأت ىلع لئالدلا ىوقأ نم لعلو
 رثكأ نوكي نأ لجرلا نم سانلا عقوتي تاراضحلا ةيبلاغ ىفف . ةأرملاو لجرلا نم انتاعقوت
 راودألا نوكت امدنع هنأ ( ؛6 : عجرم نع ) 510:ةلع كيقولس نيب دقو ةأرملا نم ةأرج
 ةيضفحفلا تمير يق نيستا نيب قورتلا نإ '+.ةلوقطلا نس ىف انك دي ةددسم ربع يسن
 ىف قورفلا هذه زربت امنيب « ىفتخت ةفزاجملاو ةرماغملا بحل ليملاك ةأرجلاب ةطبترملا
 ا نأ ىلع لدي امم « ةرشاعلا نس دعب لجرلا حلاص
 . امهنم لكل ىعامتجإلا رودلا نع انتاعقوت

 صئاصخ ىف فلتخت ةأرملا نأ ( 77 : لاثم ) ةيبرعلا تاعمتجملا ىف ثوحبلا لدتو
 : الثمف « سنج لكل موسرملا رودلا اهعجرم نوكي امبر صئاصخ ىهو « ةددعتم

 ( 37. ؟ عجرم رظنا ) لجرلا نم ةظفاحملل اليم رثكأ ةأرملا -

 (*) 1[ رماع ءععاص معأأإل
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 . ( "5 , ١7 « 5 ) قلقلاو رتوتلا ىوتسم ىف اعافترا رثكأو -

 ( ؟5 عجرم رظنا ) ناودعلل اليم لقأو -

 . ( ؟5 , 507 نيعجرملا رظنا ) ةقالط رثكأو -

 مسح دجويال هنأ نم مغرلابو . ىعامتجإلا لعافتلا ىلإ لاجرلا نم رثكأ نلمي كلذك -
 وأ ةيحيرشت قورف دوجو ىلإ ضعبلا اهعجري ذإ) قورفلا هذه ةعيبط ىف حضاو
 ههم بناوج ةرولب ىف ام لكش ىف مهاست رودلا تاعقوت نأ دكؤملا نم نإف « ( ةيجولويسف
 . لجرلاو ةأرملا ىكولس نم

 : ةيكولسلا هراثآو راودألا عارص

 نوكتو «رثكأ وأ نيرودل ةضراعتم تاعقوت هيف راثت فقوم ىأ ىف راودألا عارص ثدحي
 عارصب رعشت دق « ةيديلقتو ةظفاحم نوكت نأ اهنم عقوتت ىتلا ةاتفلاف . قلقلاو رتوتلا هتجيتن

 صخش هابتنا بذج ليبس ىف رودلا اذه نع ىلختلا ىلع ةمغرم اهسفن دجت امدنع راودألا
 لكب راودألا عارصل ةضرع رثكأ ءاسنلا ربتعي اذهل - لبقتسملا ىف اجوز نوكي نأ لمأت
 . ( 56 عجرملا رظنا ) رتوتلاو « عيرسلا قاهرإلاو « بائتكالاك ةيضرملا هضارعأ

 نم نيرخآلا هعقوتي ام نيب حضاو قرف دجوي امدنع راودألا نيب عارصلا ثدحي كلذك
 : عارصلا نم عونلا اذهل ةضرع سانلا رثكأو . هسفن نم صخشلا هعقوتي امو « صخشلا

 . تاسسؤملاو « ةيسايسلاو ةيعامتجإلا تامظنملاو ةماعلا تائيهلا ىلع نوفرشملاو « ءاسؤرلا
 ةباقرلا ةزهجأو . ءابآلاو ءذيمالتلا ءاضرإ ىلع امغرم هسفن دجي ىذلا ةسردملا رظانف
 هئاضرو هسفنب هتقث ىف رثؤي امب ةدشب عارصلا اذه نم ىناعي دق ةرازولا تابلطتمو « ةيبعشلا
 نيب نم ةماعلا تاسسؤملا ءاسؤرو نيريدملا نأ ىلع ثوحبلا لدتو . ( 6 « 56 ) هلمع نع
 فارطأ ءاضرإل مهرود اهيلع اهضرفي ىتلا تابلطتملا مكحب رتوتلاو قلقلل ةضرع سانلا رثك ا
 ةينآلا ةعبرألا لولحلا نم لحب عارصلا اذه نوهجاوي ام ابلاغو « دحاولا فقوملا ىف ةددعتم
 : ىهو

 ١ - مالستسإلاب طغضلل ةباجتسإلا .

 . اهتايلطتمو ةنهملا ريياعمب كسمتلا - "3
 . تالزانتلا' ضعب ميدقتو ةضراعتملا ءارآلا نيب قيقوتلا ةلواحم - ؟
 . (؟6) ةماه وأ ةمساح تارارق ذاختإ بنجت - :

 - ام.



 تالكشملاو نيرخآلاب هرفلا ةقالع بارطضإ ( د )
 اهريثي ىتلا ةيلقعلاو ةيسفنلا

 نأ ىلع « ١8 : مقر » عجرمب دراولا ردرقتلاو ( ١ ١١ 8 رظنا ) نيثحابلا نيب قافتإ ةمث
 نم كانهو . نيرخآلاب درفلا لعافت طامنأ اهعم برطضت مزأتتو برطضت امدنع ةيصخشلا
 ةيسفنلا تايفشتسملا ىف نيزوجحملا نييسفنلاو نييلقعلا ىضرملا نأ دكؤي ام تاساردلا
 كاكتحالا ىف رارمتسإلا نع نوفزعيو « ةيعامتجإلا ةلزعلا ىلإ نويلمي نييداعلاب ةنراقملاب
 . ( 56 عجرملا رظنا ) ةليوط تارتفل نيرخآلاب

 تابارطضا نأ :نيبثت .قيفنلاو :نلقعلا قئرتلا نم. ةدالحم :ظاننأ ةنارق نأ اذهل :فقأ

 بارطضإلا طمن بسحب افلتخم اطمن ذخأت ىعامتجإلا كولسلاو نيرخآلا عم لعافتلا

 . هتهجوو

 ىلع ثعبي امب ءايشألاو فقاوملاب ديدش لاعفنإ صخشلا كلمتي ثيح قلقلا تالاح ىفف
 قمحلاو ضقانتلا ىلإ صخشلا ليميف . نيرخآلاب ةقالعلا برطضت « فوخلإو قزمتلا
 فواخملاو قلقلا ضارمأب نيباصملا نم اريثك نأ نم مغرلابو ( ؟ عجرملا رظنا ) فرطتلاو
 الكش ذخأت ام ايلاغ ةيساسحلا هذه نأ الإ  نيرخآلا رعاشمل ةيساسحلا نم اريثك نورهظي

 مول ىلإ بلقني ام ابلاغ ىلاتلابو ءاهدقتو هسفن مول نم رثكي صخشلا لعجت افرطتم
 . ةحجان ةهجو نيرخآلاب هتالعافت هيجوت ىلع هتردق ةياهنلا ىف فعضي امب مهدقتو نيرخآلا

 ىتلا طوغضلا لمحت نع زجعلاب ةبوحصم نوكت ام ابلاغ قلقلا تالاح نأ دكؤي ام ةمثو

 ةصاخ «رتوتلاو ضقانتلل هكولس حنجي ام ابلاغ اذهلو « ةيعامتجإلا تاقالعلا ضعب اهضرفت
 . (8)روثي امدنع قلقلا نم ففختلل ىرخأ بيلاسأ ىلإ اوهجتي ال امدنع

 اهفئاظو ىف رثؤيف ةيصخشلا بيصي ىذلا بارطضإلا نم رخآ لكش ةيلقعلا ضارمألاو

 ىعامتجإلا كولسلاو جازملاو « كاردإلاو « ريكفتلا سمتو ةرطخو « ةمماح تاريثأت ةفلتخملا
 . ءاوسلا ىلع

 بارطضإلا نم عونلا اذهل ىمتنت ىتلا تائفلا مهأ نم اينيرفوزيشلا وأ ماصفلا دعيو

 ىف ةذاش بيلاسأ نومدختسيو . ةيلقعلا ضارمألا نم 6١# نويماصفلا نوكيو . ىلقعلا

 امبر نيرخالاب ىعامتجإلا لاصتالا نع نوفزعي ام اريثكو « نيرخآلا عم ةيركفلا مهتالصاوت

 . سحدتلا» « ةديدشلا ةريغلاو « كشلاك مهكلمتت ىتلا ةقئازلا سجاوهلاو تادقتعملا ببسب

 ف ان 7



 (6«رن] 1 تالا رتل تدلل :تلاتلكك كلانت كيح“ ا تنحف توك كادل

 بارطضإلا تالاح نم ريثك ىف نيرخآلاب ةيعامتجإلا هرفلا تاقالع برطضت ( ؟؛ لكش )
 7/٠١ نويماصفلا نوكيو . ىلقعلا بارطضإلا عاونأ مهأ نم ماصفلا ربتعيو +. ةيناغللا ةيلقعلا ضارمألا ىف هتورذ ةيعامتجإلا تاقالعلا بارطضإ غلبيو . ىلقعلا وأ ىسفنلا
 نم ةعامجل تذخأ ىتلا هالعأ ةروصلا حضوت امك مهريغ نيب مهو ىتح ديدشلا باحسنإلاو نيرخآلاب ىعامتجإلا لاصتإلا نع نوفزعي ام اريثكو . ةيلقعلا ضارمالا نم ابيرقت
 . ةيسفنلا تاحصملا دحأ ىف نييلقعلا ىضرملا
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 نازحأ ىلإ هجتي بئتكملا نأ ولو « اهيف غلابم ةيلاعفنإ ةباجتسا لثمي قلقلاك بائتكإلاو
 قلقلاب نايحألا نم ريثك ىف ابوحصم نوكيام ابلاغ بائتكإلا نأ ىلع . تاف امو ىضاملا
 مادعنإو « اهيف غلابملا بنذلا رعاشم اهنم ىرخأ سيساحأ بقتكملا ىلع رطيستو . سأيلاو
 فعضي صخشلا طاشن نأ دجن بائتكإلا ةأشن دنعو . تاذلل رمتسملا بينأتلاو « سفنلاب ةقثلا

 . زجعو لمأ ةبيخ ىف هتاذ ىلع صخشلا عقوقتيو « صلقتت ةيعامتجإلا هتاقالعو « دلبيو

 ببسب امأ « ةيهاركلاو ناودعلا نع ريبعتلا : نيرخآلا عم مهلعافت ىف نوبكتكملا بنجتيو
 ىلإ ىدؤي دق كلذ نأ نم مهتيشخل وأ « سانلا عم لعافتلا ىف بنذلاب ديدشلا مهروعش

 سانلا ءاضر نوديصتيو « عمتجملا ضفر نم نوفاخي نوبئتكملاو . نيرخآلا لبق نم مهضفر

 . ( ؟ عجرملا رظنا )

 ىف ءاطخأل جاتن اهفصوب ةيسفنلا ضارمألا جلاعت نأ ةثيدحلا تايرظنلا ضعب لواحتو

 بارطضإلا ناك اذإ اميف نآلا ىتح انل فورعم ريغ هنأ ىلع . ةميلسلا ةيعامتجإلا تاقالعلا

 هلزعلا لاثملا ليبس ىلع دخ . هيف ببس هنأ وأ ىعامتجإلا كولسلا بارطضإل جاتن ىسفنلا
 ةلزعلا ةصرف عستت له ةيصخشلا تابارطضا ةيبلاغ زيمت اهنأ دجو ىتلا ةيضرملا ةيعامتجإلا

 ةيباجيإ ةقالع نوكي نأ نع ازجاع صخشلا لعجي ىذلا ىسفنلا بارطضإلل ةجيتنك دسجتتو
 نم ةلزع ةلاح ىف - ةنيعم فورظل - صخشلا دوجو نأ مأ « ءاطعلاو ذخألا ىلع ةمئاق

 ىف . هتايحل بولسأك نيرخآلا نم روفنلاو ةلزعلا ذاختإ ىلإ صخشلاب عفديام وه نيرخآلا
 « ىسفتلا دادعتسإلا ) ىصخشلا لماعلا اهيف بعلي بارطضإلا نم اطامنأ كانه نأ انداقتعإ

 لماعلل اهيف نوكي ىرخأ اطامنأو « ( ماصفلا تالاح ىف امك ) ايسيئر ارود ( ةثارولاو

 ضارمألا ىف امك ربكألا نزولا نيدلاولا ةئشنتو نيرخآلاب لعافتلا بيلاسأو ىعامتجإلا

 . ةميرجلاو ةيسفنلا

 ىبيرجتلا ثحبلا ىلع ةمئاق ةيرظن غوصي نأ ىف اثيدح ( 50 ) نامجليس حجن دقو
 قبس ىتلا ةيصخشلا تابارطضإ دحأ ىف ىعامتجإلا لماعلا رود نيبت ةيئاصحإلا تاساردلاو
 ىقلتي ام ابلاغ بقتكملا صخشلا نأ ةيرظنلا هذه ىرت . بائتكإلا : وهو اهركذ انل

 طابترإلا وأ كاكتحإلا نادقف ببسب اذه ثدحي دقو . هتئيب نم ةدودحم ةيعامتجإ تاميعدت

 « قالطلا وأ ؛ توملا تالاح ىف ثدحي امك ةيوق ةيعامتجا ةلص هب انطبرت تناك صخشب

 . هسفن بئتكملا كولس ببسب ثدحي دق ىعامتجإلا ميعدتلل راقتفألا نأ ىلع . لاصفنالا وأ

 كاكتحإلا نع نوفزعي نيرخآلا لعجت بئتكملا كولس ىف رهظت كولسلا نم بناوج كانهف
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 ديدهتلاو نيرخآلا داقتنإ ىف قارغإلا وأ « هسفن دقنل ديدشلا هليم اذه لاثم : هنم روفنلاو هب
 . مهلع دعبلاو راحتنإلاب ةديدشلا تالاحلا ىف

 : اهطاقت ىف عمتجملاب هتقالع ىف درفلا سمت ىتلا تابارطضإلا ددحن نأ انعسو ىفو

 ىف : نيرخآلاب ميلسلا لاصتإلا عاطقنإ دنع ثدحت ىتلا تابارطضإلا - ١

 ىلع ةدعاسملا اهنأش نم نوكي تامولعم رثكأ وأ ناصخش لدابتي ميلسلا وأ ىداعلا لاصتإلا

 ىف ثدحي امك . لعافتلا ةيلمع ىف ةيلخادلا فارطألا نيب ةقالعلا قيمعت . تالكشملا لح

 ضعبلاب مهضعب ءالمزلا وأ « هيسؤرمب سيئرلا وأ « هئانبأب بألا ةقالعك ةيعامتجإ ةقالع ىأ
 ءوس ببسب امإ « نيرخآلاب لاصتالا لبح عطقني ةريثك نايحأ ىفو . 0 أ دجلا 0-00

 تاقالعلا مهف فعضل ةجيتن امبر نأ ناودعلا وأ « لاصتالا ىف ضومغلا وأ أ « مهنلا

 عم ةايحلل ةيعامتجإلا تاراهملا ملعت ىف لشفلاو « سانلاب لصاوتلا نع 0 0
 « ةيعامتجإلاو ةيسفنلا تالكشملا لك ىف ةكرتشم ةمم لاصتالا تابارطضا ربتعتو « ةعامج

 كانهو . ماصفلاك ةيلقعلا ضارمألا ىف اخراص الكش ذخأت ىهف ةتوافتم تاجيرد ذخأت اهنأ الإ

 مهتاقالع ىف اركبم رهظت نييلقعلا ضرملا ضعب ىدل لاصتالا تابارطضإ نأ تبثت ةيرظن
 ةنيعم ةقيرطب فرصتت مألاف . ةجودزملا لئاسرلا ةرهاظب ىمسي اميف صاخ لكشب مهتاهمأب
 نأ هنم بلطت تاهبنم وأ لئاسر ىقلتي لفطلا نأ ثيحب « ةفلتخم ةباجتسإ عقوتت اهنكلو
 لفطلا حبصي كلذل . احضاو اضقانت كلذ عم ضقانتت اهنكلو « نيعم وحن ىلع كلسي

 ىتشب لواحت ىتلا مألاك . اهرايتخا وأ اهرارق ناك امهم لشفلاب اهيلع موكحملا 00
 وأ مألا تلفح مئالم لكشب اباجتسا ام اذإف « اهتنبا وأ اهنبا مامتهأ ىلع ذوحتست نأ لئاسولا
 : هديرت ىذلا هد مل اذإ امأ امهسفنأب القتسي نأ امهل ديرت اهنأل تضعتما
 طامتألا هذه لثمو . ليمجلاب ىفراع ريغ الافطأ اهحنم ىذلا اهظح بدنت تذخأو « تنزح

 كلسي نأل لفطلا دعت « اههاجت ناك امهم ةئطاخ لفطلا تاباجتسا نم لعجت ىتلا ةيكولسلا
 . دعب اميف ضيرمو ضقانتم وحن ىلع

 نأ ءاطعلاو ذخنألا نم اريبك اردق بلطتت ىلثملا اهتروص ىف نيرخألاب تاقالعلا - ؟
 اذإو . (؟8 : نع ) صقنلا وأ بنذلاب ساسحإ نود مهنم ىقلتت نأو « ةقثب نيرخآلل ىطعت
 نم رثكأ صخشلا كومن عم ىلاتلابو « مهئاطع نم كدئاع داز ءاطعلا ىلع كتءافك تدادزإ
 . ىداملا ءاطعلا نع رصتقي ال عبطلاب ءاطعلاو . كتاذ قيق قيقحت ىلع ةردق رثكأ حبصتو « ارسي

 امل كئارتكاو . نيرخآلا ومنب كمامتهإو ٠ كرعاشمو : كتقو نم ءاطعلل هزواجتي هنإ
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 - تابارطضإلا نم ةددعتم فونص ىلإ ةيدؤم ةقالعلا هذه برطضت ام ابلاغو . مهل ثدحي
 00 قلقلا مهيلع رطيسي نيذلا صاخشألاو نيبئثتكملا نأ تبثت ةددعتم ثوحب كانهو
 . مهفتلاو « ةقثلا ىلع موقت مهريغب ةيعامتجإ تاقالع ةماقإ نع نوزجعي ظطابحالاو
 0 ورا اا مل

 ىف اديج كرود كل ددحتو « ميلسلا ىعامتجإلا لعافتلا رسيت ىتلا ءايشألا نمو - ؟
 نم فرعت ثيحب مهكولسو مهرعاشمل ديجلا كاردإلا ىلع كتردق نيرخالاب كتقالع
 كرادإ ىلع ةردقلا هوشنتو ؟ كعم قفتي مل مهنم نمو « كيلع ضرتعيو كعم فلتخي مهنم
 تابارطضإلا نم ةلسلس ريوطت ىلإ ةيدؤم « ضعبلا دنع مهكولس ريسفتو نيرخآلا رعاشم
 « مصلا ىدل رهظت ىتلا ةيسفنلا تالكشملا نأ دقتعملا نمو . نييداعلا نيب ىتح ةيصخشلا

 كولس ىلع ةقيقد ماكحأ عضو ىف ةبوعصلا ىلإ اهبناوج نم بناج ىف عجرت امنإ ءابرغلاو
 . مهوحن مئالم لكشب كولسلا نع زجعلا ىلاتلابو « نيرخآلا

 ةيعامتجإلا فقاوملا بسح ىلع هكولس لكشي نأ عيطتسي ىداعلا ناسنإلا - ؛

 ةيرحلاو «رعاشملا نع ريبعتلا ىلع هتاراهم روطيو هتاردق لكشي ىلاتلابو « ةفلتخملا
 , اضرلاو بحلا ) ةيباجيإلا رعاشملا نع قيلطلا ريبعتلا ةيلاعفنإلا ةيرحلاب دصقأو . ةيلاعفنإلا
 دق ةفلتخم بابسألو . ءاوسلا ىلع ( نزحلاو ملألاو ٠ قيضلاو ٠ بضغلا ) ةيبلسلاو ( باجعإلاو
 ىف اندوقي لكشب نيرخاآلاب ايباجيإ الاصتإ بلطتت فقاوم ىف انرعاشم نع ريبعتلا نع زجعن
 دنع انتضراعم متكن وأ « نيرخآلا مامأ انراكفأ ضعب نع ريبعتلا ىف انتبغر عمق ىلإ ةياهنلا

 زجعن ىتح وأ « ةلمم ةعامج ىف ءاقبلا ىلع انسفنأ مغرن وأ « ءاقدصألاو 0 عم فالتخإلا
 نع ريبعتلا ىف تابوعصلا هذهو . ءايشألا وأ صاخشألاب انعاتمتسإو انبح نع ريبعتلا نع

 « هزواجتو هيطخت لهسي « تهاب صخش ىلإ صخشلا لوحت ام ابلاغ نيرخآلا مامأ رعاشملا
 نمو ةيباصعلا بعاتملا | نوكتت ةقثلا نادقف عمو « هسفنب ةقثلا نادقف ايجيردت صخشلا أدبيو

 نيرئازلا ىف ةرثكب رشتنت اهدجن ام ابلاغ صئاصخلا هذه لثمو . نيرخآلا نم فوخلا اهنيب
 . دارفألا نم ايعامتجإ نيلزعنملاو « نييباصعلاو « ةيسفنلا تادايعلل

 ولنا نقلا رطيشألا ناظم نم وكت وز وق هنا طنطا قاطيجوأ قرا والا نين
 ههاجتا قع ا ةيوازو نيمك تب فوسلاو" اهتم ”ةالا >:ةرفلا ةنافزطتف ٠ لعافتلاو عاملا
 . ءاوس دح ىلع هوحن نيرخآلا هاجتاو « نيرخآلا وحن

 هم مخه



 اريوطت ةيلقعلاو ةيسفنلا هتالكشم ىلع بلغتلا ىلع هيعجشتو « درفلاب ضوهنلا مزلتسيو
 ىمسي ام كلذل نويسفنلا نوجلاعملا مدختسيو .. نيرخآلا عم ةيعامتجإلا هتالعافت ىف الاعف

 ةسراممب موقي نأ ام ةلكشمل حصنلا بلاط وأ ضيرملا نم بلطي ثيح « راودألا بعلب

 الثم ىناعي ضيرملا الثم ناك اذإ . اديدهت لقأ فورظ ىف ةلكشملا هل ببسي ىذلا كولسلا

 عجشي امنيب هبألا رود ىلوتي جلاعملا نإف « هتاهاجتإ وأ هتاجاحب بألا عانقإ ىف ةلكشم
 راودألا بعل بولسأ ىدؤيو . البقت رثكأو دقن لقأ وج ىف هتاذ نع ريبعتلا ىلع ضيرملا
 تاراهملا فعض نع ةجتانلا تالكشملا ىف ةصاخ ةيصخشلا ىف ةيماح تارييغت ىلإ
 ةيصخش ةلباقمل مدقتلا وأ ٠ بالطلا وأ ءالمزلا نم ةعومجم مامأ ةرضاحم ءاقلإك ةيعامتجإلا

 .رخآلا سنجلا ةرضح ىف صاخشألا ضعب بيصي ىذلا قلقلا وأ « مهم لمع ىلع لوصحلل
 ىف ةدايزو « سفنلاب ةقثلا نم ديزم ىلإ ةياهنلا ىف ةطيحملا راودألا ىلع بيردتلا ىدؤيو
 ديدهتلاب ساسحإلا ريثي عمتجم عم قفاوتلا تالكشم ةهجاومل ةيعامتجإلا تاراهملا
 . ( ؟ عجرملا ) ةنينأمطاللاو

 نيرخآلا ىف اوعجشي نأ نييداعلاو ءاسؤرلاو ٠ نيجلاعملاو « ءابآلاو ؛ نيسردملل نكميو
 ربتعيو . ءاطخألا عم حماستلاو « مهفلاو « لبقتلا لالخ نم ةديجلا ةيعامتجإلا تاراهملا

 نأ انحضوأ دقف . ددصلا اذه ىف ةيلعاف بيلاسألا رثكأ نم ىعامتجالا ميعدتلا بولسأ

 ةئيب دوجو مدع ببسب اساسأ ثدحت قلقلاو . بائتكإلاك ةيصخشلا تابارطضإلا نم اريثك
 . طشنلا لعفلاو عفاودلا ريثتستو ةيباجيإلا ءايشألا معت ةيعامتجإ

 ةيعامتجإلا تامزألا ( ه)

 ةايح ضرعتت دقو . عقوتنام بسح يلعو ءرسيب امئاد ةيعامتجإلا تاقالعلا ريستال

 ةايح يف ةئيس ةيكولس تاريغت ىلإ ةيدؤم ةبوسحم ريغو ةئجافم ةيعامتجإ تاريغتل دارفألا
 . ةيعامتجالا ةمزألا موهفمب هينعنام اذهو . ةعامجلاو دارفألا

 ىتلا صخشلا ةايح ىف ةئجافملا تاريغتلا ىلإ ريشت ةيعامتجالا ةمزألاف « ىرخأ ةرابعب

 اهريثت ىتلا تامزألا كلت نم ةمزألا ردصم توافتيو . ىمسج وأ ىسفن ررض اهنع مجني
 قالطلاك ) ةرسألا عم ثدحت ىتلا تامزألا لمشيل دتميو دارفألا دحأب ةرتوتملا تاقالعلا
 ءادتعإ نع ةجتانلا تامزألا وأ , ( نجسلاو لاقتعإلاك ) ةينوناقلا ةطلسلا عم وأ « ( رجهلاو
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 دارفآلا ضعب ةايح سمت تاريغت نم اهنع مجني امو بورحلا يف امك رخآ عمتجم ىلع عمتجم
 : ديرشتلا وأ بيذعتلا وأ ( بورحلا ىرسأ ) ةرسالا ىلإ نوهتني دق نيذلا

 : نيتطقت ىف دارقألا ىلع ةيعامتجإلا تامزألل ةماعلا راثألا صخلن نأ نكمملا نم لعلو

 نيذلا دارفألا ضعب ىدل ةيلقعلاو ةيسفنلا تابارطضالا ضعب روهظب لعجت اهنإ ( أ )

 فئاظولا بيصت يتلا تابارطضإلا لمثت ىتلا ةصاخلا اهتابارطضا قلخت اهنإ ( ب )

 . ةمئادلا وأ ةتقؤملا ةيلقعلاو ةيسفنلا تابارطضالا نع الضف ةيندبلا

 يتلا تابارطضالا عاونأف : ةيعامتجالا ةمزألا عون توافتب ةجتانلا تابارطضالا توافتتو

 تالاح ربتعتو . ةيساردلا تاناحتمالا تامزأ نع فلتخت ةيركسعلا ةمدخلا ءانثأ ثدحت

 ىقف . يسفنلا بارطضإلا رداصم نم ايوق اءدصم بورحلا وأ « ةرجهلاوأ ؛ بالطلا وأ ةافولا

 ةيسفن بابسأل ضرم ىلإ يكيرمأ ىدنج نويلم عابرا ةثالث لوحت ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 . ( ؛ عجرملا )

 نأ ةيمانتيفلا برحلا نم نيدئاعلا نع هل ةسارد يف ©ةما32 نالباك دلاريج انل لجسيو

 ةعرسو ٠ بضغلاو « ىعامتجإلا بارتغإلاو « بائتكإلا نم ىناعت تناك مهنم ةريبك ةبسن

 رومخلا ىلع نامدإلا نع الضف « ناودعلا نع ريبعتلا ةلوهسو « ةيلاعفنالا ةراثتسإلا
 . ( ١؟ عجرم نع ) تاردخملاو

 نإف « ىرخألا بورحلا يف نيبراحملا ىلع جئاتنلا هذه ميمعت نكميال هنأ نم مغرلابو
 عجرم ) 1906 ميات ةلجم انل اهتلجس بارطضإلا نم ىرخأ عاونأ ىلإ ريشت تاظحالم كانه

 ىلع ىليئارسإلا موجهلا رثأ نائبل نع ىومدلا مهئالجإ دعب نينيطسلفلا نيبراحملا نع ( ؟
 دعب نيينيطسلفلا نييراحملا ةايح تناك دقل . 1187 ةنس اليتاشو ارباص حباذمو توريب برغ
 « طابحإلاب ٌةؤلمم 0 عجرم ) ةلجملا فصت اميف - ةيبرعلا دالبلا ىدحإ يف مهعيمجت

 يف نارينلا لاعشإ ىلإ مهضعبب بضغلا لصي ناك دقل . لتاقلا للملاو « موتكملا بضغلاو
 امدنع دربلا ةعسل نم مهل ةياقولا ردصم نوكتس كلت مهتاميخم نأ نوفرعي مهو مهتاميخم

 ظحالي اميف - ناسنإلا ىلع لهسلا نم ناك « ىرخألا ةينيطسلفلا تاميخملا يفو
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 فوخلاو بعرلا عم تاناويحلل برقأ ةايح نوشيعي لافطألاو ءاسنلا دهاشي نأ - رخآ لسارم
 رباقملا دجوت مهراوجبو « ةيليئارسإلا تارارجلا تاوصأك داح توص ىأ ىلإ عامتسإلا دنع
 وأ سبالملا عطقو « ةلباذلا روهزلاو ءرباقملا ىلع ةبوصنملا ءادوسلا مالعألاو « ءالشإلاو

 . ( 89 عجرم ) ةنوفدم اثثج تحبصأ داسجأ ىلع ضاقتألا تحت نم ةزرابلا ةيذحألا

 هذه تحت سانلا كلمتت يتلا ةيكولسلا تابارطضإلا عاونأ ررقن نأ انيلع بعصلا نم نإ
 يف امئاد نوكيس اهيأو ءاتقؤم نوكيس تابارطضإلا هذه ىأ ررقن نأ الو « فورظلا
 . ددصلا اذه يف ةداجلا ةيملعلا تاساردلا رفاوت مدعل كلذو ةيصخشلا

 يفف ةيكولسلا تابارطضإلل بيصخ ردصم اضيأ يهف لاقتعإلا تاركسعم امأ
 اوضرعت ابيرقت نيلقتعملا لك نأ 866:اهطءذ> ميهلتب انل لجسي ةيزانلا لاقتعإلا تاركسعم

 ناهذلاب ةهيبشلا تارايهنإلاب اءاهتنإو « بذكلاو قافنلا تالاح نم اءدب ةيسفنلا تابارطضإلل
 يف نيلقتعملا نم ةعومجم نأ ةجتنلا هذه دكؤيو . ( ؟ نع ) ىماصفلا كولسلاو بائتكإلاك

 ةيمسجو ةيسفن تابارطضإو جئاتن اهل ناك ةئيس فورظل اوضرعت ةيسايس ةيضق يف ىبرع دلب

 سجاوه نم ةبيرقلا سجاوهلاو « ةركاذلا نادقفو ىلقعلا لبخلاو قطنلا نادقفو ء عرصلا اهنم
 . © نييماصفلا

 نأ فرعن نحنف ةيعامتجإلاو ةيسفنلا هراثآ ببسب ةيعامتجإلا تامزألا دحأ رقفلا لثميو
 مهنم تمي ال نمو ( 58 ) رقفلا ببسب ماع لك نوتومي لفط فلأ 0,000 نم برقي ام
 هذه كرتتو . ضارمألاب ةباصإلاو « ةيذغتلا ءوس نع ةجتانلا ةيممجلا ضارمألل ضرعتت
 فلختلا ةبسن مهنيب دادزت ذإ . ءارقفلا لافطألل يلقعلا ومنلا ىلع ةحضاو اراثآ :نضارسألا
 طبترت جئاتن ثالث - ةتحبلا ةيسفنلا ةيحانلا نم - كانهو . ( ١5 ) ةميرجلاو « يلقعلا
 : اهنم ةريقفلا ةيعامتجإلا قطانملاو ةريقفلا تائيبلا ىف لافطألا ىدل رشتنتو ءرقفلا تالاحب

 ثحبلا يف ةيلعافلا مدع مث نمو « ديدهتلاو نامألاب ساسحإلا مدعب مئادلا روعشلا - ١
 . ةشيعملا ءوسو ةاناعملا نم صلختلل رداصم نع طشنلاىباجيإلا

 . ةلزعلاو طابحإلاب روعش - ؟

 . لبقتسملا يف لمألا نادقفو «زجعلاو « سأيلا 9

 . ١1417 ةنس ربسيد ؟؛ « جيلخلا ةديرج « هيزن ءاضق(5
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 بيبسب هيلع ضورفملا - هزجع يف لثمتت ريقفلل ةيسفنلا ةروصلا نإف « ىرخأ ةرابعب
 هعقوم مهف نع هزجعو « هيف شيعي ىذلا ملاعلا ةروصل حضاو كاردإ نيوكت نم - نامرحلا
 نأ نع اذهل ةجيتن هزجعو « ملاعلا اذه يف ىرخألا ةيعامتجإلا ىوقلا عقاوم نيب نم صاخلا
 ( ١4 ) ملاعلا اذه نم لامآ وأ تاعقوت ىأ مسري

 هاجتإلا نم رييغتلاو ىأرلا ىف ريثأتلا (و )

 تجرخ !ءاوسو « ءاسملا ىف كعدخمل عجهت ىتح ركابلا حابصلا ىف ظقيتست نأ ذنم
 ىتلا ةيعامتجإلا تارثؤملا فلتخم ىشاحتت نأ عيطتست ال تنأف « لزنملا ىف تيقب مأ لمعلل

 ماكحأ نم رييغتلا وأ ) ةديدجلا لويملا وأ ماكحألاو ءارآلا نم ريثك ىنبتب كيرغت نأ لواحت
 . ةطيحملا ءايشألاو صاخشألا نم ريثكلا وحن ( ةميدق لويم وأ

 رشؤملا لوحتو « ةيعويشلا ءاطخأ نع ريثكلا عمستف « اكيرمأ توص » ىلع ةعاذإلا حتفت

 اذإو ٠ ىبرغلا رامعتسإلا ءاطخأو ةيلامسأرلا ىمآمب ددنت «وكسوم » عيستف راسيلا ىلإ اليلق

 نأ لواحت ىهو « كاذ وأ « ءىشثلا اذه ءارشب كيرغت تانالعإلا دجتسف نويزفيلتلل تهجتا

 فاتخمل أجلي ةسايسلا لجرو . اهتانالعاب لئاسولا ىتشب كعنقتو كدشت نأ ىف ننفتت

 . هل نيضراعملا نم كرفنيو ىحالصإلا هماظنو هريكفت ىلإ كدشي نأ لجأ نم بيلاسألا
 كريكفت نم رييغتلا نيهاربلا فلتخمب نولواحي كتذتاسأ دجتف ةعماجلا وأ « ةسردملل بهذتو

 ضعب ءارشل مهتاقيلعت كدشتف ءاقدصألاب ىقتلتو « ةيملع تاهاجتا ىنبت ىلع كيعجشتو

 كتجوز وأ كجوز عم ثدحتتو « ىفكي ام كيدل ناك نإو ىتح اثيدح ةدراولا سبالملا
 نولواحي مهدجتف ءابألا عم رواحتتو « ءانبألا وأ براقألا ضعب تافرصتل رست وأ طخستف

 ىعامتجإلا كولسلاو رخآلا سنجلا وحن كتاهاجتإ نم اريثكو ككولس اوفيكي نأ نيدهاج
 وأ « ديدج رعش ناويد وأ « ةثيدح ةيرظن وأ « اثيدح اباتك ظرقي اقيدص عبستو « قئاللا
 . رثكأ اهنع فرعت نأ وأ ءايشألا هذه ءارشل اقوشتم كسفن دجتف ةيحرسم

 مأ « الافطأ انك اءاوس ء رماغ لكشب انيلع اهدوجو ضرفت نذإ تاهبنملا هذه نم ريثك

 ءايشألا هذه ريثأت لصي دقو « ءانثتسإ نود نيسؤرم مأ « ءاسؤر «اءاسن مأ الاجر « نيغلاب

 حبصتو انسفنأل اهانبتنو « ماكحأو ءراكفأو « ءارآ نم اهنم انيتأي ام لبقن اننأ ةجردل انيلع

 املاحو . ةفلتخملا ةيعامتجإلا تاهبنملاو تاءارغإلاب انرثأت ىدم نيسان انعنص نم اهنأكو

- 146 



 كلت لوحتت صاخشألاو ءايشألا وحن انتاهاجتإ ليكشت ىف - نورخآلا حجني وأ - حجن
 . تاهاحتإلا كلت ىوتحم عم ةقستم تاهجو ىف ةعفدو انكولس ىف ريثأتلا ىلإ تاهاجتإلا

 اهيلع قلطن نأ نكمي ام ىهو عمتجملاو درفلل عفن تاذ ربتعت تاهاجتإلا كلت ضعبو
 لبقت وأ « عمتجملا ىف تايلقإلل لبقتم هاجتإ ىنبت ىلع سانلا عجشتف . ةيباجيإ تاهاجتإ
 ماظن لبقتو ٠ سيردتلاو لمعلا ناديمل جورخلاب ةأرملل حامسلا وأ ء ثيدح ىميلعت ماظن
 لوبقل عمتجملا ءىيهتو « عفان ىوتحم تاذ اهلك «لافطألا ميلعت ىف ثيدح ىوبرت

 . ىقرلاو ىراضحلا مدقتلاو ةيعامتجإلا تارييغتلا

 وأ درفلا ةمدخ ىلإ ةياهنلا ىف ىدؤت ال اهنأ ىأ « ىبلس ىوتحم تاذ تاهاجتا كانهو

 عويش نأ حيحص . ىرصنعلاو ىموقلا هيقشب بصعتلاو « ةيطلستلا تاهاجتإلاك كلذو ةعامجلا

 عيجشتك عفان رودب موقي دق عمتجملا روطت لحارم نم ةلحرم ىف تاهاجتإلا هذه ضعب
 ىدؤت ليوطلا ىدملا ىلع اهنأ الإ « ةيجراخلا راطخألا ضعب هجو ىف كسامتلا ىلع عمتجملا

 ريهامج ىلع ءاقبإلا ةيسايسلا هتايح ةيادب ىف « رلته » عاطتسا دقل . ةرمدم ةيبلس راثآ ىلإ

 « ةطحنملا سانجألاو ةيعويشلا ىوقلاب هاممأ ام دنع بصعت نم راثأ امب هلوح ىناملألا بعشلا

 اياحض اقلاخ هسفن ىلع مسقني ىناملألا بعشلا اهدعب أدب نيح ىلإ الإ رمتسي مل كلذ نأ الإ
 . ( ١؟ عجرم ) اهتاذ ايناملأ لخاد نم

 ةيعامتجإلا عفاودلاب هتقالع امو الوأ هاجتإلا وه ام حضون نأ ىرورضلا نم نأ ىلع
 . كولسلل

 : هاجتالا ىف ثالث صئاصخ

 وأ كولسلا وأ ء روعشلا ىلإ ىليم دوجو نع ربعي سفنلا ءاملع هاري اميف هاجتإلا
 امدنعف . زومر وأ « تاعوضوم وأ, تامظنم وأ « نيرخآ سانأ ءازإ ةددحم ةقيرطب ريكفتلا
 نوكتت نأ ةرورض ىلإ ةراشإلا ماع لكشب دصقن الثم ىموق هاجتأ دوجو ةرورض نع ثدحتن
 ةديؤملا ةيركفلا نيهاربلا دجن نأ لواحن نأو « انتيموقل لبقتلاو بحلاب رعاشم انيدل
 بحلا اذهل ةمئالم ةروصب نيرخآلا عمو انسفنأ نيبو اننيب كلسن نأو « ةيموقلا انتقيقحل
 . ىموقلا
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 مهنكل « دحاو دعب وذ هنأو ةطيسب ةعيبط وذ هاجتإلا نأ ةليوط ةرتفل نوثحابلا دقتعأ دقو
 , روعشلا : ىه ةثالث صانع نم نوكتيو بكرم ءانب وذ هنأو كلذك سيل هنأ نوملعي نألا
 . كولسلاو « ريكفتلاو

 « لابقإ نم هاجتإلا عوضوم وحن درفلا هرهظي امب ىنادجولا وأ ىروعشلا بناجلا قلعتيو
 . ةيهارك وأ بح وأ ءروفن وأ « ذيبحت وأ « ماجحإ وأ

 روفنلا رعاشم ىلإ ةراشإلا ماع لكشب دصقن الثم ىطلست هاجتإ نع ثدحتن امدنعف
 ثدحتن امدنعو . ةوق وأ « اهاج وأ « ةلزنم هنم لقأ مه نم وحن درفلا اهلمحي ىتلا ىلاعتلاو
 , ةيموقلا بح : اعم روفنلاو بحلا رصنع ىلإ ةراشإلا ماع لكشب ىنعن دق « ىموق هاجتإ نع
 ' . ىموق ريغ وه امم روفنلاو

 تادقتعملاو راكفألا ةعومجم ىلإ ةطاسبب ريشي وهف ىفرعملا وأ « ىركفلا بناجلا امأ
 ىنبتي جونزلا دض بصعتملا ىكيرمألاف . هاجتإلا عوضوم وحن صخشلا اهلبقتي ىتلا ججحلاو
 ىلع ةردق وأ ءاكذ لقأ وأ ءرذق وأ « لوسك هنأ ىلع ىجنزلا وحن هاضتقمب رظني ايأر
 دقف انتايصعتو انتاهاجتإ ريربتل مدختسي دق هنأ انايحأ ىملعلا ثحبلا ىمآم نمو . ةبرجتلا
 ةسارد اهعوضوم نم لعجت ىتلا ةفرعملا عورف ايناملأ ىف ىزانلا مكحلا مايأ ىف تطشن
 ىدل ةعئاشلا كولسلا طامنأب اهطبرو « ةفلتخملا ةيرشبلا تالالسلا دارفأل ةيندبلا صئاصخلا
 هجولاو ةهبجلا سيياقم ىأ « ىرتموبورثنألا » ثحب تاودأ راشتنا نأ دقتعيو . تالالسلا هذه

 نيب زيمت صئاصخ نع ثحبلا ببسب ايناملأ ىف شعتتا امنإ ةيندبلا ءاضعألا نيب بسنلاو
 ودبيو . ةعنقم ةيملع ةيضرأ بصعتلا ءاطعإ ىلاتلابو « ةيماسلا سانجألاو « ةيرآلا سانجألا
 هذه مادختسإل مهكاردإ نم جتان وه امنإ ءاكذلا سبياقم دض اكيرمأ ىف دوسلا ةروث أ

 مهتنراقمب ًاديرجت وأ ًاءاكذ لقأ مه نم رهظمب مهراهظإو « مهنأش نم طحلل سيياقملا
 مادختسال رخآ جذومنا اهنأ ىلع ءاكذلا تارابتخال مهنم ريثكلا رظنيو . ءاضيبلا سانجألاب

 . مهوحن بصعتلل ةيريربت ةيركف ةيضرأ ءاطعإ ىف ىملعلا ثحبلا

 طروتلاو عوقولا ىأ : كولسلاب قلعتملا بناجلا كلذ هاجتإلا بناوج رطخأ نم نأ ىلع
 . هاجتإلا عوضوم وحن رهاظ كولس ىف

 لصألل سمحتلا وأ ةينطولا تاهاجتإلا ىف عونلا اذه لثمتيو « لبقتلاو بحلاك ىباجيإ ىوتحم تاذ تاهاجتا كانه
 . ىموقلا

 بلو



 ىلإ مجرتي دق لب ىركفلاو ىروعشلا نيبناجلا ىلع هاجتإلا رصتقيال ةريثك نايحأ ىفف
 نوكي امدنع ةصاخ رطخ تاذ لاعفألا هذه حبصتو . هاجتإلا عوضوم وحن ةيكولس لاعفأ

 بصعتلا' ىأ .ىطلسلا» ىوتحفلا  كاذ "تافاجتإلا ةلاح .ىنق انك نيلس ىوتحم 15 ةاجتألا

 ىلإ ء فذقلاو ةنيهملا ةيظفللا تاقيلعتلا نم تالاحلا هذه ىف ىرهاظلا ريبعتلا توافتيو
 ىلإ « ةفلتخملا ةيعامتجإلا ةطشنألا وأ لمعلا ىف ىرصنعلا زييمتلا نم ةقلتخملا عاونألا

 ةمجرت نإف ء اذه نع الضف . بصعتلا تاعوضوم وحن ىلعف ىمسح ناودع ىف سامغنإلا
 ةقيرطب فرصتلا ىلإ ليوطلا ىدملا ىلع هاجتإلا عوضوم لوحي رهاظ كولس ىلإ هاجتإلا
 ةيلقأ ءاضعأ هلعفيام ةءافك ىف كشلا رهظت نأ الثم تلواح اذإف . هاجتإلا ىوتحم عم قفتت

 مدعو صقنلاب ساسحإلا ىلإ مهب ايجيردت ىهتنيس ةيلقألا هذه دارفأ كولس نإف « ةنيعم
 . لاعفأ نم هب نوموقي اميف ةءانكلا

 دق لب ٠ ىركفلاو ىروعشلا نيبناجلا ىلع هاجتإلا نع ريبعتلا رصتقيال ةريثك نايحأ ىفف
 ىبلس ىوتحم اذ هاجتإلا ناك اذإف . هاجتإلا عوضوم وحن ةيكولس لاعفأ ىلإ مجرتي
 ىلع زيمت نأ نكميو ءراطخألا نم ريثك اهبحصتو ةيكولسلا ةمجرتلا نإف ( بصعتلاك )
 : امه اهنم نيرطخ لقألا

 نع رهاظلا ىكولسلا ريبعتلا ببسب بصعتلا عوضومب ملظلاو فاحجالاو ملألا عاقيإ - ١
 نم ةفلتخملا عاونألا ىلإ ٠ فذقلاو ةنيهملا ةيظفللا تاقيلعتلا نم توافتي وهو . هاجتالا

 وحن ىلعف ىمسج ناودع ىف سافنألا ىلإ . ةفلتخملا ةيعامتجإلا ةطشنألاو لمعلا ىف زييمتلا
 . هاجتإلا تاعوضوم

 وحن بصعتلا ىلع لمعت ىتلا ءارآلا وأ تافرصتلا نم طمنب هاجتإلا نع ريبعتلا - ؟
 نم بناوج ىنبت ىلإ ةياهنلا ىف تاعوضوملا هذهب ىدؤي درف وأ ةيلقأ ءاضعأ وأ نيعم عوضوم
 ةرهاظ ةرهاظلا هذه ىلع (7) تروبلا قلطيو . نيبصعتملا تاعقوت عم مئالتت كولسلا

 ىلإ ةياهنلا ىف هلوحيس بغاشم هنأب نيعم ذيملتل رمتسملا كفصوف" ةؤبنلا قيقحت
 ةرورضلاب بغشلل ةريثم ريغ كلذب هيلع مكحلا لبق هتافرصت تناك ولو ىتح ىلعف بغاشم
 ةقيرطب فرصتلا ىلإ اليم امتح هيف قلختس « مهش هنأ ىلع قيدص عم كلماعتو . امئاد
 انايحأ نوفرصتي اكيرمأ ىف جونزلا نأ ىلع ثوحبلا لدتو . هوحن كهاجتإ عم مئالنت

 (*) ؟ بلال انوو 5عمرل1 عال.
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 تاعامجلا ضعب نم روفنو ةيهارك رعاشم ىلع تاهاجتإلا ضعب ىوتحت ( 40 لكش )
 رربت تادقتعم وأ راكفا ىلع تاهاجتإلا هذه وقنتعم ثحبي اذهلو . نيرخآلا دارفألا وأ

 امدنع رهظي هاجتإلا ىف ام رطخأ نكل . هاجتإلا تاعوضوم وحن مهئادعو مهتيهارك مهل
 نم توافتي ىلعف كولس ىلإ كلذ مجرتي نأ لواحي لب راكفألاو رعاشملاب درفلا ىفتكيال
 . لتقلاو ةدابإلا اهفده نوكي ىأرلا ىف هعم قفتت تاعامجل. مامضنالا ىلإ راقتحإلا راهظإ
 اهفادهأ نم لعجت ىتلا اكيرمأب « نالك سكولكولكلا » تاعامج ىف لاحلا وه امك كلذو
 . ءاضيبلا ريغ تايلقألاو جونزلل ةدابإلا
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 اهسفن ىلإ ةأرملا رظنت كلذك « ( 7 : عجرم نع ) مهوحن عمتجملا تاعقوت عم مئالتت ةقيرطب
 ىفف ٠ كلذك اهارت ىتلا ةيعامتجإلا تاعقوتلل قيقحتك امبر لجرلا نم اءاكذ لقأ اهنأ ىلع
 نيدبي نأب تايعماجلا تابلاطلا نم ةعومجم ( ١7 ) نيثحابلا دحأ لأس براجتلا ىدحإ

 نأ ىعار دقو « ةيملعلا ةميقلاو بولسألاو ىوتحملا ثيح نم تالاقملا نم ددع ىف نهيأر
 ىرخأ ةعومجم نم بلطو . تالاقملا كلت اوبتك مهنأ ىحوت روكذلا نم ةراعتسم ءامسأ بتكي

 نم ةراعتسم ءاممأ عضو دعب نكلو . تالاقملا هذه سفن نيقبي نأ بالطلا نم ةئفاكتم
 ةدحاو تناك نيتعومجملا ىف مييقتلل تضرع ىتلا تالاقملا نإف ىرخأ ةرايعب ءاسنلا باتكلا

 تامييقت نيطعأ تابلاطلا نأ جئاتنلا تنيب دقو » بتاكلا سنج ىف ناك فالتخالا نأ الإ

 ةرابعب . ءاسنلا نم ةبوتكملا تالاقملا نم رثكأ روكذلا نم ةبوتكملا تالاقملل ةيباجيإ

 ةيمهأ لقأ هنأ ىلع اهلثم ةأرما هلعفت ىذلا ءىثشلا سفن ىرت نأ تملعت دق ةأرملا نإف « ىرخأ

 نم انأشو ةيمهأ لقأ اهنأب اهنع ةدئاسلا ةيعامتجإلا تاعقوتلا كلذب ةققحم لجرلا هلعفي امم
 لجرلا

 ىفف . ةيرصنعلا تايلقألاب قلعتي اميف ةلثامم ةجيتن )7١( 1كها# «زتاك » نيب دقو
 ضيبلا نم ةطلتخم ةعومجم عضو بصعتلا نع نايشيم ةعماج ىف ةددعتملا هتاسارد ىدحإ

 اميف اوقفتي مهنم بلطتي فقوم ىف - ةعفترملا ةيميداكألا مهتاردقب اوزاتما نمم - دوسلاو
 نأ نيبتف « ةيلقعلاو ةيعامتجإلا تالكشملا نم ددعل ةضورعملا لولحلا نم ددع ىلع مهنيب
 مغرلاب ضيبلا نم ىتأت ىتلا ءارآلا ىلع متي ام ابلاغ ءاوسلا ىلع دوسلاو ضيبلا نيب قافتإلا
 فشكي رخآ لاثم اذهو . دوسلا نم ىتأت ىتلا لولحملا نم لضفأ ةرورضلاب نكت مل اهنأ نم
 هرهظي ىذلا ضفرلل ةيبناج ةجيتن نوكي دق اهنأش نم نيوهتلاو «٠ تاذلا ضفر نأ نع
 . نورخآلا

 نيوكت ىف ةيعامتجإلا لماوعلا رود
 جذومن لالخ نم تاهاجتإللا

 ىعامتجإلا سفنلا ءاملع لبق نم ًاعساو امامتهإ نرقلا اذه نم ريخألا عبرلا دهش
 زاتمت ماكحألاو ءارآلا نم ددع ىنبتب هباحصأ زيمتي تاهاجتإلا نم طمن ةساردب ةيصخشلاو
 : ةينألا صئاصخلاب
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 بلصتلاو دومجلا - ١

 ءالؤه ناك نإ ةصاخ ةيلاعتمو ةفاجو ةيناودع ةقيرطب نيرخآلا وحن فرصتلا - ؟
 . ازكرم وأ ةلزنم لقأ نورخآلا

 . ةوقلا بح - 5

 هذه ردصم ناك نإ ةصاخ ىمعأ وأ افرطتم اعوضخ تادقتعملاو راكفألل عوضخلا - ؛

 . ( ديلاقت وأ ةيسايس وأ ةينيد ةطلس ) درفلا رظن ةهجو نم ةيوق ةيجراخ ةطلس راكفألا

 ضورفلاو تانيمختلا نم اددع عضت نأ تلواح لقألا ىلع وأ  طمنلا اذه تفرع كلعل

 رودي انه انثيدح نأ تفرع كلعلو اهنيب اميف ةعبرألا رصانعلا هذه عمجي ىذلا موهفملا نع
 ثحبلا مامتها تدش ىتلا ميهافملا رثكأ نم ربتعي ىذلا ةيطلستلا ةيصخشلا موهفم لوح

 نم تاهاجتإلا نم طمنلا اذهب مامتهالا أدب . ةريخألا ةنس نيثالثلا ىف ىعامتجإلا - ىسفنلا

 تب'ايترؤفيلاك ةعماجب  نيلماعلا نم كاذ ذإ اوناكو - ؟ه٠8 ةنس' نيقحابلا' نم ةعامج لبق

 نم ءزج الإ وه ام بصعتلا نأ اوضرتفأف « بصعتلل ةيصخشلا لماوعلا نع ثحبلا فدهب
 « دومجلاو « بلصتلاب اهباحصأ زاتمي ىتلا ةيطلستلا ةيصخشلا ىه ةيصخشلا ىف معأ ةرهاظ
 بهذملا وأ ةعامجلا نم ةعبانلا راكفألاب ىمعألا ناميإلاو ءايوقألا ةعاطو « فاعضلا راكتحإو

 بهاذملا وأ تاعامجلا نم ةعبانلا راكفألا وحن راقتحالا راهظإ عم درفلا هل ىمتني ىذلا

 تاهاجتإلل اسايقم ءالؤه اينروفيلاك ةعامج عضو دقو . درفلا ةعامج نع ةجراخلا ىرخألا
 . ( ةيطلستلا وأ ) ةيشافلا لويملا سايقم هيلع اوقلطأ ةيطلستلا

 ىلإ هزواجت لب نييبرغلا نيثحابلا مامتهإ ىلع رصتقي مل عوضوملا اذهب مامتهإلا نأ الإ
 ةجلاعم ةيطلستلا موهفم ةجلاعم ةلواحمب ( ؟ : رظنا ) فلؤملا ماقف « ةيبرعلاو ةيقرشلا نادلبلا

 عضو نع ةلواحملا كلت تضخمتو « مئالملا ىملعلا ثحبلل هعيوطتل ةفلتخم ةيراضح

 : ىتآلا لكشلاب هتارابع تغيص ةيطلستلا تاهاجتإلل سايقم

 . انيضام لامهإ وه ةيقالخأ تارايهنإو داسف نم نآلا رشتني امل ىسيئرلا ببسلا نإ -

 هعضو ديدحتل اساسأ صخشلا اهب نمؤي ىتلا ةديقعلا عون نوكي نأ بجي -

 . عمتجملا ديلاقت قفو اددحتي نأ انكولسو انتافرصت ىلع بجي -
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 نوكت دقو . صاخ لكشب ةراثق لكل هةضفرا وأ يني ات دق نأ ضخشلا نم بلطنو

 سايق ىف - دعب اميف ايعقاو مث - ايرظن اهنيب اميف قفتت لكشلا اذهب ةرابع ؟8 نم سايقملا
 راكفألا نم ةعومجمب بلصتملا ناميإلاب ةقلعتملا ةيداقتعإلا ماكحألاو « كولسلا نم بناوج

 . تمزتلاو « فنعلاو « بلصتلا قيرطب نيرخآلا ىلع اهضرف بح عم ةيديلقتلا وأ ةثوروملا

 ةيمهألا نم ريبك ردق ىلع لاؤس ةباجإ ىلع ةرهاظلا هذهل مكارتملا ثحبلا دعاس دقو
 ةيطلستلا تاهاجتإلا ومنت مث ةيطلستلا تاهاجتإلا ليكشت ىف ةيعامتجإلا لماوعلا رود وهو

 : اهنم ةماه ةيعامتجإ فورظ لظ ىف

 نأب نيعم عمتجم دارفأ نيب ماعلا كشلاو « طخسلاب ماع ىعامتجإ ساسحإ دوجو - الوأ

 وأ تاعابشإ وأ تاحومط نم هيلإ نوبصي ام مهحنمت ال اهقفو نولماعتي ىتلا مهريياعم

 1 . ساسحإلا اذه ىذغيو « رارقتسإ

 ةقوشتم سانلا لعجي امم « ةمكاحلا ةطلسلا ىف فعض وأ ىقيقح داسف دوجو - ايناث

 .. ليدبلا ىتأيو . ليدب نع ثحبلل

 . اهتاياغ وحن هب قوتتو اهتايلؤسم ريهامجلا هملست ذقنم دئاق دوجو لكش ىف - اثلاث
 هبعش دوقي نأ لواحيس هنإف « اقباس هل انرشأ ىذلا ىنعملاب ىطلست قلخ اذ دئاقلا ناك اذإف
 دارفأ نيب اهل وعدي ىتلا ةيطلستلا تاهاجتإلا اذهب رشتنتو . هب ىمعألا ناميإلاو ةعاطلا ىلإ
 . ىرخأ ةرات ءاوتحإلا نونفو ءارغإلابو ةرات ةوقلاب عمتجملا

 ةيصخشلا نيوكت ىلع اهراثآ انسرد لماوعلا نم ىرخأ ةيعامتجا ةفئاط اضيأ كانهو
 نم نأ نيبت دقف . لافطألا ةكشنت ىف ةرسألا اهمدختست ىتلا بيلاسألا ىف لثمتت ةيطلستلا
 ىه ةيطلست جذامن دوجو ةرسألا ىف ةيطلستلا كلذ ةأشن اهبترت ىتلا ةئشنتلا بيلاسأ مهأ
 : ب زيمتت ىتلا بيلاسألا كلت

 ١ - لافطألل لبقتلاو بحلا راهظإ بنجتو ءانبألاب ىنادجولا لاصتإلل راقتفالا .

 ١ - هدحو نسلا لجأل ربكأ وه نمل ةعاطلا ضرف .

 . ةبهرلاو فيوختلاو لهاجتلاو باقعلا مادختسإ - ؟

 . مهلافطأ ىلع ةيعبتلا ضرفو مألاو بألا نم طلستلا -
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 ةدئاسلا ريياعملاو « فرعلاو « ةيديلقتلا ةيعامتجإلا دعاوقلل عوضخلا لع ديكأتلا - ه
 . (؟رظنا ) اهباعيتسا وأ اهمهف ىلع لفطلا تاردق انايحأ قوفت ةطغاض ةقيرطب

 ةيطلستلا تاهاجتإلا راشتنإل ةبسنلاب اهتيمهأ 2 دقتعي ىتلا ةيعامتجإلا لماوعلا نمو
 ةيعامتجإلا تاقبطلا ىف ةيطلستلا تاهاجتإلا رشتنت ام ابلاغف . ةيعامتجإلا ةقبطلا ريث

 ىعامتجإلا ملسلا ىف ةأجف عفترت ىتلا رسألل ةراشإلل ةيشماهلا موهفم مدختسيو 00 ٠
 نأ ثحابلا ىريو . رقتسملا ىعامتجالاو ىداصتقالا خيراتلا تاذ رسألا لباقم ىف . ىقبطلا
 مث نمو بلصتلا ىلإ ضفرلا اذه دوقيو « ةريقفلا ةيلصألا ةقبطلا أيسفن ضفرت ةيشماهلا رسألا
 ىف عفترت ىتلا رسألا لك ىلع - انيأر ىف - قبطنت ال ةجيتنلا هذه نأ ىلع . ةيطلستلا ىلإ
 ةمهاسملل اقيرط ةيشماهلا هذه نم اهضعب ذختي دق ثيح « ىعامتجإلا - ىداصتقإلا ىوتسملا
 . قمعأ ةيناسنإ تاحومطلو « ةقالخ ضارغألو « ةربخلا قاطن عيسوت ىف

 لب ةيطلستلا ةجرد ىف نوكت ال ةيطلستلا ىه ةيقبطلا قورفلا نأ ةثيدح تاسارد نيبتو
 ىف امأ « رثكأ ةيناودع ليمب ةبوحصم نوكت ةريقفلا تاقبطلا ىف ةيطلستلاف . اهتابحاصم ىف
 . ةيديلقتلا تاعزنلاو ةظفاحملا لويملا ىف ةدايزب ةبوحصم نوكت اهنإف ةطسوتملا تاقبطلا

 رثكأ نوسردملاف . درفلل ىعامتجإلا رودلا ىف لثمتي رخآ ىعامتجإ لماع كانهو
 الويم نيدبي ءاسنلاو « بابشلاو راغصلا نم ةيطلست رثكأ نونسملاو « ذيمالتلا نم ةيطلست
 . روكذلا نم رثكأ ( ةظفاحملا هاجتإ ىف ةصاخ ) ةيطلست

 ضعبلا نم رثكأ دارفألا ضعب ىف اظوحلمو ايوق ةيعامتجإلا لماوعلا ريثأت نوكيو
 ىتلا ةيصخشلا عفاودلا ضعبل ةجيتن لب بسحف ةيعامتجإلا تارثؤملا ببسب ال .رخآلا
 . ةيطلستلا اهيضرت

 ؟ هاجتإلا نم رييغتلا ناكمإلاب له ( ز )

 وأ تاءارغإلل عضخن انلعجي ىذلا امو ؟ انتاهاجتا ىف نورخآلا رثؤي فيك نآلا لاؤسلاو
 اضفر اذه ىرخأ نايحأ ىف ضفرنو تاهاجتا نم ثبت ام انايحأ لبقتن ةيجراخلا طوغضلا
 ءارخ ىلع لبقت نأ اهلظ ىف انل نكمي 00 , ىرخأ ةرابعب ؟ اعطاق
 . خلإ ... نفلا وأ بدألا ىف ةيرظن وأ . ةيسايس ةركفب لبقت وأ « ةعلس
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 ثيح نم ريبك نزو تأذ - اهريغ نم رثكأ ربتعت تاريغتم ةثالث ددحن نأ انعسو ىف

 : كاذ ضفر وأ هاجتإلا اذه ليبق هاجتا ىف اهذختن ىتلا تارارقلا ىف ريثأتلا

 )١( ةنيعم ةلاسر هلوقت ام نوضضم وأ « هاجتإلا ىوتحم .

 ةلاسرلا لئاق وه نم وأ ةلاسرلا ردصم (؟) .

 )* ( ةلاسرلا هنيضت امل لبقتملا صخشلا ةعيبط .

 : ( ةلاسرلا ردصم وأ ) عانقإلا ردصم

 فالتخاب اهريثأت فلتخي ةدحاولا ةلاسرلا نأ ىعامتجإلا سفنلا ءاملع تاسارد نيبت

 مهل لمحت نيذلا سانلا مه كيف اريثأت سانلا رثكأ نأ نيبتت نأ كيلع لهسلا نمو . اهلئاق

 ردصملا نكات دادزيو . نيعداخم ريغو نيقداص مهنأ كتربخ نم مهنع فرعتو « ةدوملا ضعب

 افوريمو :اناذج ناك اذر و« ةيبط هنو ذ نأ «ايهلحم وأ :٠ عوضونلا ىف اريبخ ناك اذإ

 . ( ؟ مقر عجرم ) هتهازنو همارتحاب

 هنكلو نيعم عوضوم ىف اباذج صخشلا نوكي دقف « انايحأ ةربخلاو ةيبذاجلا عراصتتو
 نأ امئاد ىرورضلا نم سيل هنأ تاساردلا تنيب دقو . ةربخلا نم عفترم ردق ىلع سيل
 روصتي نأ ىفكي لب « نيدهاشملا وأ نيعمتسملا دبيأتب ىظحي ىتح اريبخ ملكتملا نوكي
 قلخ وأ ملكتملل جيورتلا ىف ةيمالعإلا لئاسولا رود ىتأي انه نمو . ( 4) اذه عمتسملا
 ببسلا اذهل امبرو . هثيدح وأ هباطخ ءاقلإ ىف أدبي نأ لبق هنع ةباذج ريغ وأ « ةباذج ةروص
 . نيعمتسملا ىدل ةفلتخم رعاشم صخشلا سفن روهظ ريثي

 ىف اقلطم احاجن احجانو « ةئيهلاو رهظملا لماك صخشلا نوكي نأ ةيبذاجلا ىنعت الو
 اذإ انايحأ دادزت صخشلا ةيبذاج نأ اذه نم سكعلا ىلع نيبت تاساردلا نإ . تافرصتلا لك
 مليف ةعومجمل ضرع تاساردلا ىدحإ ىف :. اه طخ هلأ ناني“ اهدقم وأ "نطق هب ناك
 عوضوم نع ثدحتي وهو رهظملاو سبلملا قينأ لكش ىف صاخشألا دحأ رهظي ىنويزفيلت
 نم ةطباض ىرخأ ةعومجم مامأ صخشلا سفن ةروص تضرع دقو « ةقالطو ةقابلب نيعم
 نم اناجنف اوفع برضي هنأ وه دحاو قرفب نكلو « عوضوملا سفن نع ثدحتي وهو تابلاطلا
 نم بلط املو . هسبالم ىلع ةوهقلا بكسنتف ةدضنملا ىلع همامأ اعوضوم ناك .ةوهقلا
 دادزت هتيبذاج نأ نيبت ةيبذاجلا اهنمو صئاصخلا نم ددع ىلع صخشلا اردقي نأ نيتعومجملا
 تايالولا ءاسؤر راهظإ يىلع ةياعدلا لاجر لمعي ببسلا اذهل امبرو . ةطباضلا ةعومجملا ىف
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 طقسي داكي وهو دروف دلاريج راهظإ ىف ثدح امك لكشلا اذهب فعض فقاوم ىف ةدحتملا
 ةنانق ءاثأ ءايعأ نكرألا ىلع ظقس داكر وو. رتراك نوص امددعوب -ءهاطذق .تلز: نأ دعب

 . ضيبألا تيبلا ىف ةيمويلا ةيضايرلا هنيرامتب

 « نيعمتسملا ىلع مكحلا ىف ةيعامتجإلا هتراهمك ردصملا ةيصخشب قلعتت لماوع كانهو
 نم ديزيو ةيلاعفنإ ةراثإ هيعمتسم ريثي نأ ىلع هتردقو « ةيجازملا هتلاح طبض ىلع هتردقو
 اريثأت لقأ نوقلقلاو نولجخلاو نوئداهلا صاخشألا نوكيام ةداع اذهلو . مهسامحو مهمامتهإ

 حاجنلا نأ نم مغرلابو سفنلاب ةقثاولاو ةجهوتملاو ةيطاسبنإلا تايصخشلا نم نيعمتسملا ىف
 نم نإف مهرعاشمو مهتالاعفنإ ىف بعالتلا نم اريبك اردق بلطتي نيعمتسملا ىلع ريثأتلا ىف
 . ( 6 ) اهاياضقو ةعامجلاب هناميإو هصالخإ تابثإ ىلع ارداق صخشلا نوكي نأ ىرورضلا

 : هصئاصخو لاقيام ىوتحم وأ « ةلاسرلا صئاصخ

 ءةحطسم ضرألا نأب كعنقي نل هنإف هتيبذاجو هتبيهو ردصملا صئاصخ تعونت امهم
 فيك وأ ) كل هلوقيام ىوتحم نوكي نأ دبال . سكعلا وأ فيصلا نم ائفد رثكأ ءاتشلا نأو

 . لقعلا وأ قطنملا عم ضراعتي الو اعنقم « ( هلوقي

 الإو هكاردإو عمتسملا ىعو نع ةديعب“ ريغو ةموهفم ةلاسرلا نوكت نأ بجي كلذك

 5 هرارمتسإو هتميقو هانعم نيرخألاب لاصتالا تدقْفُأ

 ةطيسب كتلاسر نوكت نأ الثم لضفألا لهف اضيأ اهريثأت ةلاسرلا ميدقت ةقيرطلو
 ةلواحم عم ةضراعملا ججحلا مدقت نأ اضيأ بجي مأ « اهاوتحمب عانقإلل ةجحلا مدقت ثيحب

 . هسفنب جتنتسي روهمجلا لعجت مأ تاجاتنتسإلا عضت نأ لضفألا لهو . اهبيذكتو اهضحد
 ايسفن نيدعتسملا نم روهمجلا ناك اذإ وأ ء اطيسب عوضوملا ناك اذإ لضفألا نم نأ ودبي

 نأو ةضراعملا ججحلل فيثكلا ضرعتلا نود اطيسب اضرع ةلاسرلا ضرعت نإ « ملكتملا لوبقل
 ةجرد ىلع عوضوملا ناك اذإ امأ . ىئاهنلا جاتنتسإلا اوعضي نأ نيعمتسملا وأ روهمجلل كرتت

 . ( ؛8) ارشابم اضرع تاجاتنتسإلا ضرع ذئدنع لضفألا نمف ديقعتلا نم

 تناك ًاءاوس هنأ ريغ . اريثأت غلبأو ةعومسملا ةملكلا نم امئاد لضفأ ةؤرقملا ةملكلاو

 ناكملاو تقولاو ةركفلا ميدقت ةقيرطب طبتري ام امئاد ريثأتلا نإف « ةعومسم وأ ةؤرقم ةملكلا
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 اذإف . قباسلا كليم وأ « ةلاسرلا هلمحت امل ةضراعملا كتاهاجتإ ةوق ىدم كلذك , نيمئالملا

 ةبوتكم تناك نإو ىتح ةضراعم ةركفب عنتقت نأ ريسعلا نمف ٠ كراكفأ ىف ايكارتشإ تنك

 ٠ ( 68 ) ثلاثلا لماعلا نع ثيدحلل دوقي ام اذهو . قرولا دوجأ ىلع ةعوبطم وأ

 تاهاجتا ىف ريثأتلا ىلع دعاست ىتتلا لماوعلا ىعامتجالا سفنلا ءاملع سرد ( 45 لكش )
 نم ةفئاطل هابتنإلل جاتحي ريثأتلا نأ ددصلا اذه ىف مهجئاتنن مهأ نمو . مهكولسو نيرخآلا
 نيذلا صاخشألاو « ةلاسرلا عوضومو ريثأتلاب مئاقلا درفلا ةيصخش اهمهأ نم لماوعلا

 . ةلاسرلا هذهب نورثأتي

 . ةيمالعإلا تاقصلملاو مالعالا ةزهجأ مادختسا ىلإ ةباطخلا نم ريثأتلا بيلاسأ عونتتو

 ثوحبلا نإف ؛ بطخلا لالخ نم مهيف رثشابملا ريثأتلاو ريهامجلا ةيجاوم نأ نم مغرلابو
 ىلع راثآ نم هكرتت ام ثيح نم ةعومسلا ةملكلا نم لضفأ ةءورقملا ةملكلا نأ تنيب دق

 ةراثإ ىلع رداق صخش ىلإ ةباطخلا لالخ نم نيرخآلا ىف ريثأتلا جاتحيو . روهمجلا
 اهلمحي ىتلا ةيضقلل اصلخمو ءعوضوملاب ارييخ نوكي نأو ءايلاعفنا نيعمتسملا

 ةرورضلاب نوكي نأ نود هتهازنو همارتحاب افورعمو ةبيط ةعمس اذ نوكي نأو هيعمتسمل
 نم نيرخآلا ىف اريثأت رثكأ نزتملا ىطاسينالا صخشلا نأ اضيأ ثوحبلا نيبتو . اباذج
 . لوجخلا ءىداهلا صخشلا

 ل 166 تدع



 : نيعمتسملا صئاصخ

 ىتلا ةلاسرلاف . مهلويمو نيعمتسملا تاهاجتإ ةيصخشلا صئاصخلاب متهن نأ بجي انهو

 . ةذتاسألا نم ةعومجمل تهجو نأ ريثأتلا سفن اهل نوكي ال دونجلا نم ةعومجمل اههجوت
 نيب فلتخم رثأل ىدؤت الثم ةأرملا ريرحت نع دحاو صخش نم ةدحاو هبطخ نأ نظلا بلغأو
 . دجسم ىف ةينيد ةعامج ىلع تيقلأ ول امع ةأرملا ريرحتب ةنمؤم ءاسنلا نم ةعومجم

 نع زجعلاو ةقثلا مدعو صقنلاب ساسحإلا مهكلمتي نيذلا نأ امومع تاساردلا نيبتو

 مهئارآ قدص نم ادكأت لقأ اوناك نإ ةصاخ « مهتاهاجتإ رييغت لهسي ام ابلاغ تاذلا ديكأت

 ماكحأب عانتقإلل الايم هسفن دجي ام ابلاغ هراكفأ نأش نم للقي ىذلا صخشلاف . ةقباسلا

 . ( ؛ ) هنولوقي اميف نيقيلاو عطقلل نيلايم ءالؤه ناك نأ ةصاخ نيرخآلا

 الو بكرم :فوتسم؛ تاك ةلاسرلا نوكت اندنع ضاخ لكفي لماغلا اذه ةيمعأ -داهزتو

 هياتني ىذلا صخشلا ىهتني ام ابلاغ « فورظلا كلت لثم ىفف .. ةلوهس اهباعيتسا رسيتي

 دجي ىلاتلابو اهباعيتسإو ةلاسرلا مه ىلع هتردق ىدم ىف هتقث نادقف ىلإ صقنلاب ساسحإلا
 عمتسملا ساسحإ نأ ىلع . عوضوملاب ةقثو ةيارد ىلع هنأ دقتعي نمب عانتقإلل اعوفدم هسفن
 رييغتل ةيلباقلا ثيح نم ةيسكع جئاتن ىلإ ىدؤي ام ابلاغ تاذلا رابتعال هراقتفإو ةقثلا مدعب
 دادزت ام ابلاغ تالاحلا هذه ىفف . رتوتملاو قلقلا عونلا نم ةعامجلا تناك نأ ةصاخ هاجتإلا

 : لاثملا اذه كيلإو اهوجرن ىتلا ةلوهسلاب هاجتإلا ريغتي ال دق ىلاتلابو دانعلاو ةمواقملا

 قبنتلل ارابتخا نييعماجلا بالطلا نم ددعل ء ( 78 ) « ستيد »و « بولوج » نابرجم ىطعأ
 نأب بالطلا ءالؤه نم ةعومجم نابرجملا مهوأو ٠ ىنهملا حاجنلاو ةيصخشلا ةيلعافلاب
 « ةضفخنم مهتاجرد نأب ىرخألا ةعومجملا اومهوأ امني « ةعفترم رابتخإلا اذه ىلع مهتاجرد
 « ىلوألا ةعومجملا دنع تاذلا رابتعإو ةقثلا رعاشم اريثي نأ ىف احجن نيبرجملا نأ ىأ

 ىناثلا رطشلا ىفو . ةيناثلا ةعومجملا ىف تاذلا رابتعإ ضافخنإو صقنلاب ساسحإلا رعاشمو
 شقاني ناطرسلا نع ابوتكم اثحب نيتعومجملا نم ةعومجم لك نابرجملا ىطعأ ةبرجتلا نم
 بلط املو . هراشتنإ ةدايزو ناطرسلا جالعب قلعتي اميف ةسئاي جئاتن' ىلإ لصيو ةلكشملا

 ىوتحمب امهعانتقإ ىدم سيقت ةلئسألا نم ددع نع ابيجي نأ نيتعومجملا نم نابرجملا

 نم لوألا رطشلا ىف رابتخإلا قيبطت هراثأ ىذلا قلقلا ىدأ دقل . اهيف درو امب عانتقإلل
 ةلاسرلا ىوتحمل مهضفر ىلإ ىدأ امم ةنينأمطلا مدعو ديدهتلاب ىوق ساسحإ ىلإ ةبرجتلا

 .  ةعنقم ةلدأ ىلع امئاق ناك هنأ نم مغرلاب
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 ردصم نم ةرداص ةلاسرلا تناك اذإ ةلوهسب نوعنتقي نييطلستلا نأ تاساردلا نيبت كلذك

 . مالعالا بيلاسأب اضيأ مهرثأت ديزيو « ةهجاوملا فقاوم ىف زكرملا وأ ةوقلا ىف عفترم
 امم رثكأ ةدهاشملاب نوعنتقيو « تانالعالاب نوعنتقي ءاكذلا ىف نيضفخنملا نأ دجن كلذك

 نأ نيبت كلذك . ةبكرملا ةيلقعلا ججحلاب نورثأتيف ءايكذألا امأ . ةؤرقملا ةملكلا مهعنقت

 دارفأ رثأت نم رثكأ مالعألا ةزهجأ نم مهيلإ دري امب نورثأتي ةلماعلا تاقبطلا ىف دارفألا

 ةأرملا ةيلباق نأ ودبيو ءروكذلا نم رثأتلل ةيلباق رثكأ نهف ثانإلا امأ . ىطسولا تاقبطلا

 ةيعامتجالا تاعقوتلا نم ءزجو « ماعلا ىراضحلا اهرود نم ءازجألا ىه ام عانتقإلل ةعيرسلا

 . اهنع

 هذه ىمستو « ةيبلغألا ىأر لثمي ناك نإ رييغتلا لبقتل صاخشألا ضعب ليميو
 عم عارتقالا وحن لويم نم صاخشألا هيدبي اميف رهظت ىهو عيطقلا ةرياسم : ةرهاظلا

 ةيسايسلا تاعامجلا ضعب نأ الإ ءزئافلا حانجلاب طابترإلا وأ « ةيبلغألا هيلع قفتت
 نيلضفم ةيبلغألا ىأر نومواقي ام ابلاغ اهراكفأب ةوقب اهدارفأ نمؤي ىتلا ةيعامتجإلاو
 . ( 56٠ 4 ) ةدودحم ةيلقأ الإ لثمت ال تناك ولو ىتح مهتعامج هب نمؤت ام ىلع ةظفاحملا

 دنا تب



 ةصالخلا

 نم انيرتعيامو ةيصخشلا انتامبو « انميقو « انماكحأ نم اريثك نأ لصفلا اذه تيثي

 : نيرخآلا وحن انتاهاجتاو انتاقالعب ىلعف وأ ىزمر لكشب طبتري ةحص وأ بارطضا
 رثؤت ىتلا ةيعامتجإلا لماوعلا كلتل انتشقانم ىفو .رتوت وأ دش نم تاقالعلا هذه ىرتعيامو
 : ةيتآلا بناوجلا لالخ نم اهل انضرع درفلا كولس ىلع

 اهل نوكت ىتلا ةيعامتجإلا تاهبنملا ةعومجم وأ « ىعامتجإلا فقوملا ريثأت ١-
 ةعومجم عم مئالتت ةديدج ةقيرطب عقاولا ةيؤر ىلإ هعفدي امم « درفلا ىلع ةصاخلا اهطوغض
 ىلع لاثمك انضرع دقو . فقوملا اذه ىف اهب مايقلا درفلا نم بولطملا كولسلاو تاهاجتإلا
 فقاوم ىف ةطلسلا ةعاط نع « مارجليم » ةبرجت درفلا ىلع ىعامتجإلا فقوملا ريثأت ةوق
 ةطلس طغضل نوبيجتسي عمتجملا دارفأ نم ” ٠١ نم برقيام نأ نع تفشك ىتلاو ةيبيرجت
 . تلوق 450 ىلإ لصت نيرخآلا صاخشألا ضعبل ةيئابرهك تامدص نوهجويف برجملا

 ةعامجلا دارفأ نبي ةكرتشملا تاعقوتلاف ةيبلغألا ىأرو ةعامجلا ريياعم ريثأت - ؟
 ىف اضيأ رثؤت « هراكفأو هرعاشمو ةعامجلا لخاد ئف درفلا كولس هيلع نوكي نأ بجي امع

 ريياعم نأ « شآ » ةبرجتو « فيرش » ةبرجت انل تنيب دقو « ةصاخلا هريياعمو درفلا ماكحأ
 ىف دارفألا نم * ١و ةضماغلا فقاوملا ىف دارفألا نم * 7١ ماكحأو ءارآ نم ريغت ةعامجلا

 نم هرييغت بابسأو ةعامجلا ربياعمل درفلا هاراجم بابسأ انل نيبت دقو . ةضماغلا ريغ فقاوملا
 . ةئطاخ اهنأ ملعي ءايشأ ىف ةعامجلا ىراجي ىكل ةصاخلا هميقو هماكحأ

 تاعقوتلاو « هسفن نع درفلا اهمبري ىتلا تاعقوتلا ىأ ىعامتجإلا رودلا ريثأت - ©

 درفلا هب موقي ىذلا رودلا نأ انل نيبت دقو ةعامجلا لخاد ىف هرود نع نورخآلا اهممري ىتلا

 اميف - وه لماعلا اذهو . ةفلتخملا فقاوملا ىف هسفن وحنو نيرخآلا وحن هكولس لكشي

 لجرلاك دحاولا عمتجملا لخاد ىف تاعامجلا نم ريثك نيب قورفلا نع لوؤسملا - ودبي
 انايحأ ثدحي دق نكلو « ةددعتم تاودأب موقي دحاولا درفلاو « ءانبألاو ءابآلاو « ةأرملاو
 ةيعامتجإلاو ةيسفنلا درفلا ةحص ىلع ريطخ اهضعب جئاتن هل نوكت راودأ عاص وأ ضراعت
 .- . ةيمسجلاو

 درفلا تالعافت برطضت امدنع : ةبرطضملا ةيعامتجإلا تاقالعلا ريثأت - ؛

 اريثك نأ نع انفشك دقف ببسلا اذهلو . مزأتتو هتيصخش برطضت « مهب هتاقالعو نيرخآلاب
 نب #1 اال نب



 هتاقالع بارطضإل ةرشابم ةجيتن امإ نوكت درفلا بيصت ىتلا ةيلقعلاو ةيسفنلا تابارطضإلا نم

 ططخ نم هعبتي اميف بارطضإلاب هبيصت وأ . ( لمعلا وأ « ةرسألا ) نيرخآلاب ةيعامتجإلا

 « قلقلاب ةطبترملا ةبرطضملا ةيعامتجإلا بناوجلل انضرع قلطنملا اذهبو . نيرخآلاب لعافتلل

 ىف بارطضإلا عاونأ ايعون اديدحت اضيأ انددح دقو . سأيلاو ٠ بائتكإلاو « ماصفلاو

 : ب قلعتت اهنأ ىلع ةيعامتجإلا تاقالعلا

 . لاصتإلا ىف بارطضا ( أ )
 . لدابتلا ىف بارطضا( ب )

 . ىعامتجإلا كاردإلا ىف بارطضا ( ج )
 . ةيعامتجإلا رعاشملا نع ريبعتلا ىف بارطضا ( د )

 كولس ىلع ةئجافملا ةيعامتجإلا تاريغتلا وأ ةيعامتجإلا تامزألا ريثأت -ه

 ىلع مسدس عني وأ: ةفانح» نق وأ داو ترك روم ةزداه ةنيألا ! تناك اءارج# ضاخخألا

 : دارفألا كولس ىلع اهراثآل انضرع ىتلا ةيعامتجإلا تامزألا ةلثمأ نمو .رخآ عمتجم

 .رقفلاو ٠ لاقتعإلاو « ديرشتلاو « بورحلا

 وأ «روعشلل ليم دوجو نع ربعي هاجتإلا : ةيعامتجإلا تاهاجتإلا ريثأت - 5
 زومر وأ « تاعوضوم وأ « تامظنم وأ « نيرخآ دارفأ ءازإ ةنيعم ةقيرطب كولسلا وأ ريكفتلا

 وحن كولسلا نم ةيبلسلا وأ ةيباجيإلا بناوجلا نم اريثك لكشي دق ىنعملا اذهب وهو . ىرخأ
 هانشقان ىذلا بصعتلا : انتاهاجتإب طبترت اهنأ نيبت ىتلا ةيكولسلا رهاظملا مهأ نمو . عقاولا

 . هاجتإلل ةثالثلا رصانعلا ءوض ىف

 اهشيعي ىتلا ةيعامتجإلا فورظلا نإف « ىمئامتجإلا انكولس مكحي هاجتإلا ناك اذإو
 نم جذومنب لصفلا اذه انمتتخا دقف اذهلو . ةنيعم تاهاجتإل هباستكا ىلإ ىدؤت ىدرفلا

 ىلإ ىدؤت ىتلا ةيعامتجإلا لماوعلا فشكتسن نأ نيلواحم ةيطلستلا تاهاجتإلا نع انثوحب

 رييغت نع ةلوؤسملا تاريغتملا انددح كلذك . عمتجملا ىف وأ دارفألا ىف اهروهظو اهترولب

 : لالخ نم فشكنت امك هاجتإلا

 ١ - ةلاسرلا ردصم وأ ) عانقإلا رداصم (

 : لاقي اه قودحي أ ةلاسرلا ضئاصخ» ++

 : مهتايصخشو نيقحتسملا صئاصخ - *
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 سداسلالبصفلا

 كلتا يقيملا نتاسالا + ةاكملاو :ناسنالا

 - كولسلل ةيئيبلا ةساردلل حراش لاثم - ةيناويح ةئيب ىف ىكولسلا لالحنإلا ( أ )
 . سفنلا ملع عورف نم هريغو ىئيبلا سفنلا ملع نيب قرفلا

 : ناكملل ةيسفنلا راثآلا (ب )

 . سفنلل ءىش : ىصوصخلا ناكملا -

 . نيرخألا نيبو اننيب دودحلا : صصخشلا ناكملا -

 . سانلا نيب ةيمسرلا تافاسملاو ىعامتجالا ناكملا -

 : ناكملا ىف سدكتلاو ماحزلا ( ج )
 . ماحدزولل ةيسفنلا راثآلا -

 . سدكتلاو ماحزلل ةباجتسالا ةيبسن -

 : ةنيدملا ىف ةايحلا ( د )

 ةنيدملا ىف ةايحلل ةيسفنلا راثألا -

 : اهتالكشم جالعو .... ةئيبلا طبض ( ه)

0. 

 تالة



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 : حراش لاثم - ىئيبلا سفنلا ملع

 ىف )١( ةيلقعلا ةحصلل ىكيرمألا ىموقلا دهعملاب نيلماعلا نم سفنلا ءاملع دحأ متها

 ةساردب - نرقلا اذه نم ريخألا عبرلا ىدم ىلع تدتمأ - ةيبيرجتلا تاساردلا نم ةلسلس

 . نارئفلا كولس ىلع ماحدزإلاو عمجتلل ةيعامتجإلاو ةيسفنلا راثآلا

 « نارثفلا نم ةعومجمل ىنكس ءانب ميصتب ثحابلا اذه ماق براجتلا هذه ىدحإ ىف

 ىتلا نارئفلا نأ ثيحب ةصاخ ةقيرطب دعأ ىرئاد رمم اهنيبام لصي فرغ عبرأ نم نوكم
 نأ لبق الوأ ةيزكرملا فرغلا ىلع رمت نأ بجي ءانبلا فارطأ ىف ةعقاولا فرغلا ىف نكست
 . اهماحدزإو نارئفلا عمجت نطوم ىه ةيزكرملا فرغلا تحبصأ اذهبو . اهاوأم ىلإ لصت

 قوفي ددع وهو 8١ ىلإ ةيزكرملا فرغلا هذه نطقت نأ تلضف ىتلا نارثفلا ددع غلب امدنعو
 دوي ناك ىذلا ىبيرجتلا طرشلا ثحابلل ققحت « ارأف ؟ ىلاوحب ىنكسلل مئالملا ددعلا

 ىف ةيناكسلا ةفاثكلاو ماحدزإلا وهو هنارثف ىلع ىسفنلاو ةيعامتجإلا كولسلا ىلع هراثآ ةسارد
 لعفلاب هظحال دقو . ةيعوضوملا نم ردقب هتاظحالم نودي نأ هل نكمأ ذئدنعو . ناكسلا

 . ةيبيرجتلا هتاناويح ىلع أرطت تأدب ىتلا ةبيرغلا ةيعامتجالاو ةيكولسلا تاريغتلا ضعب

 وزغت تأدب تاناويحلا نم اريثك نأ ظحال دقف ةحارلا رداصمو « ماعطلا ةرفو نم مغرلابف

 وحن تاناويحلا روكذ لوحتو . ىوأمو بورشمو لكأم نم نيرخآلا دارفألا قوقح
 ةيبلسلا ىلإ رخآلا ضعبلا لوحت امنيب . ىسنجلا ذوذشلاو « ناودعلاو فنعلا مادختسا

 نم ىأ نكمتي ملو .راغصلا لافطألل الامهإو الساكت نيدبأ دقف ثانإلا امأ . باحسنالاو

 ماظنلا راصتخاب راهنا دقلو . ةمئالملا جوضنلا لحارم ىلإ لوصولا نم نارثفلا راغص
 لالحضإلا ثحابلا هيمسيام رهظو «لساكتلاو فنعلاو ىضوفلا تمعو « ىعامتجإلا
 )١(. © ىكولسلا

 (*) طعطقتبأمدمل مامصلك

 د مالا



 كولسلا ىلع ةئيبلا راثآل ةيبيرجتلا تاساردلا نم اجذومن قباسلا لاثملا اذه ربتعي

 محتلا دق كولسلا ىلع ةئيبلا راثآب سفنلا ءاملع مامتها نأ ةقيقحلاو . ىدرفلا ىعامتجإلا

 نوسطاو اهعضو ىتلا ةلداعملا لالخ نم ةركبملا اهتأشن ذنم ملعتلا ةيرظنل ىسيئرلا أدبملاب
 + 0 ةيوبلا ف سدا هلك تع كرانلا دنا نهم

 امهالك لدابتيو . ىئيب راطإ ىف شيعي ةفلتخملا هتدادعتسإب صخشلا نإف ىرخأ ةرابعب

 . لدابتملا ريثأتلاو'رثأتلا ( ىئيبلا راطإلاو صخشلا )

 جورخلا نم اثيدح الإ اونكمتي مل ةقيقحلا هذهل مههبنت نم مغرلاب سفنلا ءاملع نأ ىلع

 امهنيب لعافتلا نيسراد ناسنإلا ىلإ تاناويحلاو نارئفلا نمو « ةيلعفلا ةئيبلا ىلإ مهلماعم نم

 قئتعيو . 166١ ةنس "9 ىكيبلا سفنلا ملعب ىمسيام ءاشنإ نع ةلواحملا هذه تضخمت دقو

 غلب امهم ةيلمعملا براجتلاو لماعملا نأب ىأرلا - عرفلا اذه ءاشنإ اوأدب ىذلا - سفنلا ءاملع
 اذإ ىناسنإلا كولسلل ةفلتخملا تاعونتلا ةظحالم ىف انتبغر نع ةربعم ىتأت نلف اهماكحأ

 : ىعيبطلا هراطإ ىف هانسردام

 : سفنلا ملع عورف نم هريغو ىئيبلا سفنلا ملع نيب قرفلا (1)

 راطإ ىف كولسلا ةساردب مامتهإلا نع الضف « ةصاخ ةيمهأ عرفلا اذه بسكأ اممو

 نع افلتخم أطخ“ تذختا دق هتاسارد نأ « عنطصملا لمعملا راطإ ىف سيلو ىجراخ

 : ىتأيام ثيح نم سفنلا ملع ىف ةيديلقتلا تاساردلا

 ةزاطإ ىف ةةيدجي امك قلولتلا- ةلشالم ىلع دوت: نقيبلاننقنلا هلع تاناركا
 . ةدودحم ةيبيرجت فقاوم ىف ثدحي امك سيلو ىعيبطلا

 وأ ةيعيبط تناك اءاوس « ةيقيزيفلا ةيعيبطلا ةئيبلاب اهمامتها تاساردلا هذه ىدبت - ؟
 ىعامتجإلا لعافتلا بيلاسأو طامنأ ىلع راثآ نم ةئيبلا هذه هكرتت امو « ناسنإلا قلخ نم

 . عرفلا اذه تاسارد ىف لقتسملا ريغتملا ةباثمب ةئيبلا نوكت اذهبو

 قسن تاذ ةقالع اهنأ ىلع ةئيبلا - صخشلا نيب ةقالعلل ىئيبلا سفنلا ملع رظني - "

)»( 8-1) 2” 80. 

 (05) وسا[عومسعمأاقأ مكزلعاتما]هعإل.

 تنال اي تن



 لكشو رادقمب ريغتيو لدعتي ىدرفلا كولسلا نإف ىرخأ ةرابعب . محالتمو كباشتم
 . درفلا كولسل ىئيبلا دئاعلا ىأ « كولسلا اذه ىلع ادر ةئيبلا اهيدبت ىتلا تاباجتسإلا

 وذو مماحو ديرف رمأ هنأ ىلع هتئيبل درفلا كاردإ ةلأسم ىئيبلا سفنلا ملاع جلاعي -
 . درفلا اذه ىلع ةئيبلا هكرتتس ىذلا ريثأتلا رادقمب ؤبنتلا ىف ريبك نزو

 ةسدنهلاو طيطختلاو « ىعامتجإلا سفنلا ملعو . ةيجولوبورثنألا تاساردلا ثوحب جئاتنو
 . عورفلاو قاستإلا ددعتم اجهنم ىئيبلا سفنلا ءاملع ىنبتي ىنعملا اذهبو . ةيرشبلا

 امدنعف . ملعلا لجأ نم ملعلل سيلو ملعلل ةيقيبطتلا ةدئافلاب ىسيئرلا مهمامتها - ١
 وه فدهلا نوكي « ىئيبلا ثولتلا وأ محازتلا راثآ - الثم - ىئيبلا سفنلا ملاع سردي
 راثآلا ىلع بلغتلا نضضت ةقيرطب ثولتلا طبض وأ « ناكسإلل لضفأ طيطخت ىلع ةدعاسملا

 مكارت سيلو « لضفأ ةيناسنإ ةايح وه عرفلا فدهف ىرخأ ةرابعب . بناوجلا هذهل ةيبلسلا
 . هدحو ثحبلا لجأ نم تايرظنلاو ثحبلا

 ضرعتلا اهلالخ نم نيلواحم ىئيبلا سفنلا ملع تاسارد نم جذامنل ضرعن نأ نآلا ىقب
 . ( 1١ ) هجئاتن ضعبل

 : ناكملل ةيسفنلا راثآلا ( ب )

 ىسيئرلا بناجلل ىملعلا مهمامتها نم ربكألا ءزجلا ىئيبلا سفنلا ءاملع ىلوي نأ ىعيبط
 هيبنتلا ىحاون فلتخمل بيجتسنو فرصتنو هيف شيعن ىذلا ناكملا وهو « ةئيبلا نم
 طيحملا ناكملا فالتخإب فلتخي هدرفلا كولس نأ ىلع انلدت ةطيسبلا ةظحالملاو . طاشنلاو

 ىف وأ « ةيرق ىف ناك ول امم هتاباجتسا فلتخت دق ةنيدملا ىف - درفلا سفن - درفلاف . هب

 ول امع « صاخ لزنم وأ لوزعم ناكم ىف شيعي ناك ول هتامس ىف فلتخيسو . ةيلبج ةقطنم
 ةظحالملا اهتبثت عئاقو هذه . ةمحدزم ةقطنم ىف وأ ناكسلاب ةلهآ ةرامع ىف شيعي ناك

 ىتلا ةيعامتجإلاو ةيدرفلا ةيكولسلا راثآلا طبضلاب ىهام وه ىسيئرلا لاؤسلا نأ ىلع « ةرباعلا
 ؟ رخآ نود ناكم ىف ةايحلا اهكرتت

 لبق نم ناكملا مادختسإب ةطبترملا ميهافملا ضعبل ضرعن نأ ىرورضلا نم نأ ىلع
 . ىميلقالا ناكملا مث ء صخشلا ناكملا مث ٠ ةيرسلا وأ ةيصوصخلا : ميهافمك دارفألا

 هب وة



 سفقلل ءئقتو 1 ىيوصقلا' ناكملا

 تنصتي ادحأ نأ وأ « تحرج دق انتيصوصخ نأ سحن امدنع جاعزنإلا انبيصي ةرم نم مك
 ىقبي نأل ناسنإلا ةجاحف ءارس ىثفي وأ « اصاخ اباطخ حتفي وأ , ةيصخش ةرواحم ىلع

 ردقب لواحي ىرشب جايتحإ نيرخآلا نويع وأ « ناذآ نع اديعب ةصاخلا هتايح نم ءزج ىلع

 ءىش ىلع ءاقبإلا وأ « ةيصوصخلل ةجاحلاو . نيرخآلا نم لخدت نود هب ظفتحي نأ ناكمإلا
 امم رثكأ كلزنم ىف ةصقانو ةدودحم كتيصوصخ نوكت دقف . ةيناكملا ةلزعلا ىنعتال سفنلل

 . ةماع ةلفاح وأ محدزم ناكم ىف تنك ول

 : ىتألا وحنلا ىلع ) 21 نع ( 11/عوأاق « نعدسو 0 اهلصفي تاللاح عيرأ ةيصوصخللو

 هذه نع ثحبت تنأو : نيرخآلا راظنأ نع اديعب ام ناكم ىف دارفتإلا وأ ةدحولا - ١

 وأ . ةباتكلا وأ ءةساردلاك ىصخش لمعب موقتل كترجح وأ كريرسل هجتت امدنع ةلاحلا

 نوماكتي ةرسألا دارفأ وأ . عراشلا ىف نوثداحتي نيرخآلا عمست دق انه .رحلا ءاقلتسإلا

 5 ناكملا اذه ىف هلعفن أميف متم لخدت نود نكل ةرجمتلا جراخ

 نائم ىف شيعلا نومماقتي رثكأ وأ نينثا ةيصوصخب قلعتي وهو ىلئاعلا ناكملا - ؟

 اسيأ مهي ةيصوصخلا نم لاعللا اذه لثمو . ىصخشلا براقلا وأ ١ ةتاندملا وأ ء:لوتسلاف

 رومأ يف ناغقانتي ناييرق وأ ناقيدص هيلع سلجي ماع ناكم وأ ةقيدح ىف اكرتشم ادعقم
0. 

 ةلفاح وأ ماع ناكم ىف وهو درفلا اهل ىمري ةيصوصخلا نم ةلاح ىهو ةيلوهجسلا -- ؟
 ةماعلا نكامألا ضعب ىف الوهجم ناك اذإ ءودهلا وأ ةحارلاب رعشي دق درفلاف . الثم
 ةساسلا وأ . نينانفلا رابك نأ دجن اذهل . ىهقم ىف وأ عراشلا وأ « امنيسلا وأ « ةبتكملاك
 . ةماعلا نكامألا ىف ةماعلا مهفرعيال ىتح مهئايزأ وأ مهسبالم نم نوريغي ريهاشملا

 ةيصوصخلا نع ثحبلل نيرخآلاب عفدت ةددعتم ابابسأ كانه نأ « نتسو » دقتعيو
 اهنمو .رايتخإلا ةيرحو « صخشلا لالقتسالابو ةيدرفلاب روعشلا ءاضرإ اهنم اهديكأتو
 اهردصم ناك اذإ ةصاخ ةيسفنلا طوغضلاو تاطابحإلا نم صلختلاو ىلاعفنإلا ررحتتلا
 ةيسفنلا ضارمألا تاحصمو ءافشتسإلا رود تناك ببسلا اذهل امبرو . نيرخآلا عم شيعلا

 (»ز طوع هال

--00- 



 ةنوحشملا سوفنلاو لوقعلل أجلم نوكت ىتح ماحدزإلا نع ةديعب ةيئان نكامأ ىف ىنبت
 . ةيلاعفنإلا تابارطضإلاو تالاعفنإلاب

 نكامألا رثكأ ىف وهو ىتح نيرخآلا نع هسفنب لزعني نأ ناسنإلل نكمي ( 547 لكش )
 لمأتلل ةصرف هسفن ناسنإلا ىطعي لازعنالا لالخ نمو . سانلاب اءالتمإو اماحز

 نم انل دبالف الزعنم وأ الوزعم صخشلا ناك اذإ ام فرعن ىكلو . ةيرحلاو ةيصوصخلاو
 لمعي هنأ وأ . نيرخآلاب طاحم هنأ ةظحالم درجمب ىفتكن ال نأو « كلذ نع ايصخش هلاؤس
 . ةدصوم ةرجح ىف هدرفمب

- 8١١ 



 ةمساح تارارق ذاختإ دنع ةرادإلاو ةسايسلا لاجرو هفوصتملا لازيالو اهمدختسي اذكه

 حضوتو . تارارقلا كلت ذاختإ لبق ةعمجتملا تايطعملا ضحفو « ةلزعلل اهلبق نوجاتحي

 نم رثكأ دعبلا نولضفي - ةرداصم ةفرعم نود - قلقلا مهكلمتي نيذلا صاخشألا نأ ثوحبلا

 نولضفي مهف ةددحم بابسأل قلقلا مهكلمتي نيذلا صاخشألا امأ . نيرخآلاب طالتخإلا

 نوجس دحأ ىف تيرجأ ىرخأ ةسارد نيبتو .( 5 ) تاذلاب دارفنإلا نم رثكأ طالتخإلا
 نجسلا ماظنو دعاوقلا نوقرخي نيجاسملا نأ ١١(. : نع ) ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 ماظن نودحتي مهنأ نيجاسملا ءالؤه ضعب ررق دقو . ىدارفنإ سبح ىف اوعضوي ىكل ادمع
 ىتلا ةرمتسملا ةباقرلا نم الدب ةيصوصخلاو مالسلا نم ناتعاس مهل حاتت ىتح دمع نع نجسلا

 . مهنم ردبت ةملك وأ ةكرح لكل ةسارحلا دنج اهب موقي

 (١؟) مقر حراش راطإ

 ةلزعلاو لازعنإلا

 اذإ اميف اهيلع درفلا مكح فرعن نأ ةلزعلاو ةدحولا نيب قرفلا مهفل ىرورضلا نم

 حضوي ةيكيرمألا نوجسلل «ودرابميز » ةسارد ىف . هيلع هضورفم وأ هرايتخإب تناك
 لوقي : ةيصوصخلل ناسنإلا ةجاحو « ةلزعلاو ةدحولا نيب قرفلا اذه نينوجسملا دحأ هل

 : نيجسلا

 نم ىنودرج ريغصلا ىلفط سمل نم ىتح ىنومرحو « ىترسأ نع ىنولصف دقل »

 ءىش نود ىنوكرت .. موجنلاو رمقلاو سيشلا ىنع اوبجحو « ةريغصلا ىتايجاح لك
 . « ةيديدحلا تاباوبلاو بلصلاب ةموعنلاو « ءفدلاو ءرضخألا رجشلاو « روهزلا اولدبأو

 ىسفنل ىفاشتكا نإف رايهنإلا ىف ةبغرلاو ىنكلمتي ىذلا بائثتكإلا نم مغرلابو »
 ىراكفأ ميعن نم هب ىنومرحي ابولسأ اودجي نأ ىلإو . ةجهبلا ىنحنمي ىراكفأو

 هنكل « ةكرحلا ىف ةيرح نود شيعي نأ عيطتسي ناسنإلا نإ . رح ىننإف « ةصاخلا
 اذه ىف هلمأ ردصم ناسنإلا دجي اهبو ةيرح ةفرعملاو . ةيلقع ةيرح نود شيعيال
 . ( ١ عجرم رظنا ) « اسؤب نكامألا رثكأو سئابلا ناكملا

 ل 5١89



 ةدودحم ةرتف دارفنالل ةلواحم لازعنالاف . ةلزعلا نع ةيصوصخلا وأ لازعتالا فلتخيو
 ىلإ ريشت سكعلا ىلع ىهف ةلزعلا امأ « ىلقع وأ ٠ ىلاعفنا نيعم فده قيقحتل نمزلا نم
 يببسب وأ حضأو ببس نود » هيلع ضورفم ددحم ناكم ىف صخشلا دارفنا نأب ساسحإلا

 . ( ١١؟ مقر حراش راطإ رظنا ) نيرخآلاب ءاقتلإلاو طالتخإلا نع زجعلاو صقنلاب هساسحإ

 . ىعامتجإلا باحسنإلا لاكشأ نم لكش هنأ ىلع - ةيحطس ةرظنب - دارفنألا ودبي دقو

 هتصرف تدادزا املك .. دارفنإلاو لازعنإلا درفلل حيتأ املكف . كلذ سكع هنأ ةقيقحلا ىفو
 . ( 7 عجرم رظنأ ) تاساردلا ىدحإ هتبثتام اذهو . ىعامتجإلا لعافتلا ىف

 مهلعافت دادزي تايفشتسملا ىدحإ ىف نييلقعلا ضرملا نم ةعومجم نأ. تنقيب. نعلا

 ىف اوناك ول امم رثكأ « ةصاخ ةريغص تارجح نم ةنوكملا ربانعلا ىف نيرخآلاب ىعامتجإلا
 اوناك « ةريبكلا تارجحلا ىف ىضرملاف . ةصاخ ريغو مجحلا ةريبك تارجح تاذ ربانع

 . مهلوح نم نيرخآلا ىضرملا دوجو نم مغرلاب ةدحولل نوليمي

 حمست نأ نود ةدحاو نكامأ ىف شيعلا لضفت ةيبرعلا رسألا نم اريثك نأ فسؤملا نمو
 كسامتلا نع ةقطاخلا راكفألا ضعب نم اقالطنإ ةيصوصخلا وأ ةيرحلا نم ردقب اهدارفأل

 اذه نأ - ىبيرجتلا ليلدلا ىلإ رقتفن انك نإو - دكؤملا نمو . ةرسألا عم قفاوتلاو ىلئاعلا
 لحمال ةيسفن ىواكشو تالكشم هبقعت ةرسألا دارفأل ةيصوصخلاب حامسلا نم داحلا قييضتلا

 .راطإلا اذه ىف اهيف ضوخلل

 : نيرخآلا نيبو اننيب دودحلا - ىصخشلا ناكملا

 ؟ مالكلا نالدابتت امتنأو زيزع قيدص نيبو كنيب ةيناكملا ةفاسملا نوكت ىدم ىأ ىلإ

 وأ ؟ بيرغ صخش نيبو كنيب وأ ؟ كذاتسأ نيبو كنيب نوكت ىتلا ةفاسملا سفن ىه لهو

 ؟ رخالا سنجلا نم درف نيبو كنيب

 فالتخاب فلتختس نيرخآلا نع كلصفت ىتلا ةفاسملا نأ دجتس اديج كلذ تظحال اذإ

 اهنأ دجتس كلذك . مهب كتاقالع قمع وأ « مهوحن كرعاشم فالتخابو « مهنم لك زكرم

 نوظفاحيام ابلاغ ةيكيرمأ - ولجنألا دالبلا ىف سانلاف . ىراضحلا راطالا فالتخاب فلتخت
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 « ندنل » وأ « كرويوين » عراوش ىف مهتظحال اذإو . نييقرشلا نم ربكأ ةفاسم ىلع

 سكعب « دمعتملا كاكتحإلا وأ « نيرخآلاب ماطترإلا ىثاحت نولواحي مهنأ دجتسف ةمحدزملا
 لكل نأ 5(2) ىجولوبورثنألا ءاملع دحأ ىأر نمو . الثم .. « ةرهاقلا » ةنيدم ىف ىرتام

 وأ روقي دقو © نيرخآلا ىلع اهمازتحا ضرفي نأ لواحي ةروظتمريغ ةيناكم ةودح.صخش
 صخشي امدنع الثم ثدحيام اذه . دودحلا هذه نوزواجتي نيرخآلا نأب سحأ ام اذإ بضغي

 نأ دقتعملا نمو . ةليوط تارظنب كقمري كترايس لخاد ىف هرصبب ءايرغلا صاخشألا دحأ

 قافتإلا نم عون وه اهيلع لفطتلا وأ ةيناكملا مهدودح قرخ مدعو نيرخآلا دودحل انمارتحإ
 . فرط لكل ةيصخشلا دودحلل لدابتملا مارتحإلا ىلع ىنضلا

 دنع قرط عبرأب ةيناكملا ةفاسملا نومدختسي (1) عجرم ) « لوه » ىري أميف سانلاو

 ىهو . كاكتحإلاو ىندبلا سمللا نضتت دق ىتلاو ةقيثولا ةفاسملا : نيرخآلاب مهكاكتحإ
 عضو عونلا اذه ةلثمأ نمو نيصخش نيب ةميمح ةقالع دوجو ىلع ةمالع نوكت بلاغلا ىف

 سيل هنأ ىلع . خلا .. صقرلا وأ « نيعارذلا كباشت وأ ءرخآلا فتك لوح نيعارذلا

 بيرغ درف نم بارتقالاف . ةقيثو ةقالع دوجو ىلع ةمالع ةقيثولا ةفابسلا نوكت نأ ةرورضلاب
 سكعلا ىلع ريثت دق ماع ناكم ىف هب كاكتحإلا وأ ةسمل ةلواحمو الثم رخآلا سنجلا نم

 ذاتسأ وأ سيئر فتك ىلع نيعارذلا عضوو . ةيسكع جئاتن ىلإ ىدؤتو روفنلاو زازئمثالا
 وه ذاتسألا وأ سيئرلا ناك ام اذإ ةحارلا ريثت دق سكعلا ىلع امنبب « امهيدل حايترإلا ريثبال

 . بلاطلا وأ سؤرملا فتك ىلع هيدي عضي نم

 : ةيبرغلا تاراضحلا ىف ةعبرأ ىلإ نيمدق نيب توافتت ىهو ةيصخشلا ةفاسملا كانهو

 اميف ىه ةيصخشلا ةفاسملاو . ةيبرعلاو ةيقرشلا تاراضحلا ىف كلذ نم لقأ اهنأ حجرملا نمو
 ةقيرطلا امأ . نيرخآلا ىلع صخشلا اهضرفي ىتلا ةروظنملا ريغ ةفاسملا لبق نم انحضوأ

 نيبو انئيب لصفت ىتلا ةفاسملا ىهو ةيعامتجإلا ةفاسملا ىهف ةفاسملا مادختسال ةثلاثلا

 سلجي ةيعامتجإلا تاشقانملا ىفف . ةفلتخم ةيعامتجإ تاطاشن ىف جامدنإلا دنع نيرخآلا

 فيرطلا نمو . مهنم لك هلوقي امل تاصنإلا نم مهتكمت ةقيرطب نيبراقتم نوفقي وأ سانلا
 ءاقدصألا نم نوشقانملا ناك ءاوس ةتباث ثوحبلا تبثت اميف لظت لاوحألا هذه ىف ةفاسملا نأ

 نيب ةفاسملاك ةيممرلا وأ ةماعلا ةفاسملا كانه اريخأو ( ه - ؛ لكشلا رظنا ) ءابرغلا وأ

 ربكأ ةفاسم نوكت بلاغلا ىف ىهو « روهمجلاو بيطخلا وأ ٠ ةرضاحملا ىف ذاتسألاو بالطلا
 . قداعلا دحلا نع توصلا تاربن اهيف عفترتو

 فاق
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 ةمئاقلا ةقيثولا ةفاسملا ( 68 لكش )
 ىلع ةمالع نوكت . سمالتلا ىلع

 ةقالع دوجوو ةدوملاو بحلا
 ىف امك » نيصخشلا نيب ةميمح

 ةمومألا وأ ةوبألا نع ريبعتلا ةلاح
 . « ةقادصلا وأ

 سمللاو نيرخآلل ةجاحلا دادزت -( 44 لكش )

 امدنع . ةصاخ بائتكالاو قلقلا تالاح ىف

 , ناحتمإ ىف بوسرلاك افورعم ردصملا نوكي
 . ةبكن وأ ةثراك رثأ وأ ءرزيزع ةافو رثأ وأ
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 ةفاسملا ( 50٠ لكش )

 امك نوكت ةيصخشلا

 راوحلا لدابت ىف
 سائلا تفقي امدنع

 ةقيرطب ١ نيبراقتم
 تاصنالا نم مهنكمت

 نورخآلا هلوقي امع

 هتباث ابلاغ نوكتو
 نيب تناك ءاوس
 ءابرغلا وأ ءاقدصألا
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 امبر ةقيثو ةفاسم ( ه١ لكش)
 .ةدوملا ىلع ةمالع نوكت [!'

 دولا رهظمب روهظلاو « ةقادصلاو ؟



 ةيناكم دودح صخش لكل ( 58)
 ةمالع دودحلا هذه قرخ نوكيو

 قافتإلل اقرخو « ناهتمإلا ىلع
 ثيح نم سائلا نيب ىنمضلا
 دودحلل لدابتملا مارتحإلا

 . ةيصخشلا ةيناكملا

 « سنجلا ءرمعلا : اهم ةددعتم لماوعب ودبي اميف رثأتت نيرخآلا نيبو اننيب ةفاسملاف
 لافطألل حبسن انثأ الثم براجتلا نم ةلسلس دكؤتو . ةنايدلاو ةراضحلاو ٠ ىعامتجإلا زكرملاو
 . لفطلا امن املك ايجيردت ةفاسملا دادزتو ٠ كلذب نيغلابلل حمس امم رثكأ قيثولا بارتقالا

 ةرشعو « ةينامثو ٠ ةسمخ مهرامعأ لافطأ ةثالث نم نيبرجملا دحأ بلط لاثملا ليبس ىلعو

 ىدحإ راظتنإ ةعاق ىف ءاسنلاو لاجرلا نم فوفص نيب - اوسلي نأ نود - اولوجتي نأ
 امنيب « ةنماثلا لفط نولهاجتيو « ةسماخلا لفطل نومستبي نيغلابلا نأ نيبتف « ىهالملا
 دنع صاخشألا نيب ةفاسملا فلتختو «انس لافطألا ربكأل قيرطلا نوحسفي وأ نودعتبي

 ةجردل ةريصق نوكت ةيبرعلا دالبلا ىف ةفاسملاف . ةراضح ىلإ ةراضح نم نيعم ثيدح لدابت

 نإف « ىبرعلا ملاعلا ىف الوبقم كلذ نوكي امنيبو سفنتلاو مفلا ةحئارب ساسحإلاو سمالتلا

 راوحلا دنع تارظنلا لدابت نوكيو . دعبأ ةفاسملا نوكت انهلو . لقأ كلذل نييكيرمألا لبقت

 ةجلاعم ةيفيك مهفيال ىذلاو ةيبرعلا دالبلل رئازلا ىكيرمألا نأ كشالو . الوبق رثكألا وه
 كلذ قبطنيو لدابتملا مهفلا ءوس ببس ةددعتم ةيقفاوت ءاطخأ ىف عقي دق ناكملل ىبرعلا

 ةفاسم ىلع هتظفاحم مدعل ةجيتن همهف ءاسي دقف « ةيبرغ دلبل رفاسملا ىبرعلا ىلع اضيأ
 :.ياوحلا :لداتك نتع ةلوقمف
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 نأ ىبرغلا لواحي ىذلا تقولا ىف دراب وأ فرجعتم هنأ ىلع ىبرغلا كردي دق ىبرعلاف

 امنيب . قوذلا ليلقو ىناودع هنأ ىلع ىبرعلا ىبرغلا كردي دق كلذكو . ابذهم هيف نوكي
 ىتلا ءاطخألا هذه نأ كش الو . هدو وأ هلبقت قمع نع ربعي نأ وه ىبرعلا هديريام لك

 جاتن ىه امنإ نيبعشلا نم ىأ دارفأ نيب لعافتلا دنع قفاوتلا ءوس نم ةفلتخم عاونأل دوقت
 . ةراضح لك ىف لعافتلاو تاكاكتحإلا طامنأو تافاسملا مهف مدعل

 سانلا تاباجتسا نأ عقوتملا نمو .ذوذشلاو ةيسفنلاو ةميسجلا ضارمألاو « ةميرجلا
 بلقلا تابرض عفترت ثيح ىجولويسفلا رتوتلا : اهنم ةددعتم الاكشأ ذخأتو عونتت ماحدزإلل

 ناك اذإ ناكملا نم بورهلاب ماحدزإلل سانلا بيجتسي دقو . مئاد ريغ وأ ابوغرم ماحدزإلا
 ىلع رذعتي امدنعو ةليوطلا فوفصلا ىف ثدحي امك طابحإلاو ناودعلاب وأ . كلذ مهرودقمب
 ىذلا طابحإلا ةهجاوم ةلواحمو فقوملل فيكتلاب ةباجتسإلا نوكت دقو . بورهلا ناسنإلا

 . نيرخآلا مارتحإو ةقايللاو بدأتلا راهظإب ماحدزإلا هريثي

 : سدكتلاو ماحدزإلل ةباجتسإلا ةيبسن ( ج )

 عضيو . فقوملل صخشلا ككاردإ ىلع دمتعي تاباجتسإلا هذه نم ةباجتسإ ىأ رايتخإو
 : كاردإلا اذه ىف رثؤت لماوع ةثالث(* و ؟ عجارملا رظنا ) « نامديرف »

 صاخشألا ناك اذإ ماحدزإلا لبقت نحنف . كلوح نم نيمحدزملا صاخشألا عون )١(
 . ماع ناكم وأ لفح ىف ءاقدصألا نم

 ماحدزإلا ناك اذإ قيضلاب رعشن نحنف . ماحدزإلا فقوم ىف دئاسلا طاشنلا ةعيبط (7)
 ماحزلا لبقن دق اننأ ىلع  امنيسلا وأ كنبلا كابش مامأ ماحدزإلاك ةيصخشلا انتحار ىف رثؤي
 دق روهمجلاب ةدشتحم ةلاص ىف ىئامنيس مليفل انتدهاشمف ةيصخشلا انتحار ىف رثؤي مل اذإ
 . امئالم ادعقم انل نأ املاط قيضلا ريثيال

 بوكرب عتمتستال دق كنأ نم مغرلاف . ماحزلل ىسفنلا كلبقت ىدمو ةقباسلا ةربخلا ( ”)
 . فقوملا لمحتو قيضلا لهاجت كسفن ملعت دق كنإف « محدزم سيبوتأ وأ راطق

 ريغ اهرخآ ىلع ةءولمم ىئامنيسلا ضرعلا ةلاص نوكت دقو « ةيبسن ةلأسم نذإ ماحدزإلاف
 نأ ىلع ةشاشلل ىتدهاشم ىف لخدتي وأ رثؤيال اهب نيرخآلا دوجو نأل ةمحدزم ودبتال اهنأ
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 امهم رخآ صخشب دارفنالا دوأ تنكام اذإ ماحزلاب ىنرعشي دق ةرجح ىف ثلاث صخش دوجو

 1 ةرجحلا مجح فلتخا

 ةيضرم وأ ةيبلس نوكتأل ىهف . فلتغت دق ةيريكبلا ةفاتكلل ةيسفنلا' ناثآلا :نإف اذهل
 نم اهيف ماحدزإلا نوكيو ماحدزإلا بلطتت ىتلا فقاوملا ضعب كانه نأ لب . ةرورضلاب

 ةيبعشلا تاناجرهملاو « مدقلا ةرك ةارابم ةدهاشمك رورسلاو اضرلا ىلع ةثعابلا ءايشألا

 رظنا ) نامديرفل ةسارد ىفف . دارفألا فالتخإب ماحزلل ةباجتسإلا فلتخت امك . دايعألاو

 ماحزلل بيجتسي لجرلاف . ماحزلل ةباجتسإلا ىف ةيسنج قورف دوجو هل نيبت ( ” عجرم
 هذه تحت نواعتلل نهليم دادزيو اضرب ماحزلا ءاسنلا لبقتت امئيب « ةسفاتملاو ناودعلاب

 ةيبلسلا راثآلا نم للقي ةأرملا دوجو نأ نيبت نامديرف ةسارد نأ قيشلا نمو . فورظلا

 جئاتن نأ ىلع لدي امم . سفانتلل ليملا لقيو « ةيئاودعلا لويملا لقتف« لجرلا دنع ماحزلل
 . ام كولس ىف هتيلعاف ةسارد دنع هب ةطبترملا تاقالعلا ةكبش فالتخاب فلتخت لماعلا سفن

 : ةيسفنلا راثآلا - ةنيدملا ىف ةايحلا ( در

 نيبوتالا وأ ىرتملا مودق ارظتنم وردملا ةطحم ىلع :قفبو ةمخش“ ةنيده ىف كنأ ليغت

 كل فورعم ريغ لجر ضرألا ىلع طقسي كنم ةبرقم ىلعو ةأجفو « ام ناكم ىلإ كلقنيل

 . سبجلا نم ةداض هيلجرب طيحتو نيزاكعبو لبق نم

 ( 2 عجرملا رظنا ) نايسفن ناثحاب ماق لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلل ؟ هتدعاسمل عرهت له

 فقاوم ىف ءابرغلل سانلا ةباجتسا ةيقيك نم ققحتلا وه اهنم فدهلا ناك ةيعقاو ةبرجت ذيفنتب

 صخش بيردتب اماق ذإ : هركذ اوت انل قبس دقام امامت العف كلذ نم اققحتي ىكلو . ةدشلا

 ىف ةرم نيتسل ضرألا ىلع عقي نأ هنم ابلطو « نيزاكعب زجاع لجر رود ليثمت ىلع
 . كرويوين ىف ىضرألا ورتملا تاطحم ىدحإ ىف ةقرفتم نكامأ

 صخشلا اذه ةدجنل سانلا عره دقل . ةيرشبلا سفنلاب لؤافتلل وعدت ةجيتنلا تناك دقو

 ةدجنلاب لياقت ةدشلا نأ ىأ ضرألا ىلع صخشلا اهيف طقس ىتلا تارملا نم ةرم 50 ىلاوح

 . فقاوملا هذه لثم ىف # 85 ةبسنب

 ليملا ناك اذإ ام افرعي نأ ناثحابلا دارأ دقل ءدحلا اذه دنع هتنت مل ةبرجتلا نكل

 راطم ىف ءارجإلا سفن رركت اذهلو . طيحملا ناكملا فورظ همكحت رمأ ةثاغإلا وأ ةدجنلل
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 لجرلا ةدعاسمل سانلا مدقتي مل ذإ « ةثاغإلا ةبسن تضفخنأف . راظتنإلا فرغ ىدحإ ىف ىوج
 . طقف # 2 تغلب راطملا ىف ةدعاسملاو ةثاغإلا ةبسن نأ ىأ . ةرم ؟6 الإ طقاسلا

 نم فوهلملا ذاقنإ ىف فالتخإلا اذه انل رسفت ةعنقم اهارت بابسأ ىف اليلق ىعم ركف

 . ؟ رخآ ىلإ فقوم

 نوبكري نيذلا سانلا ؟ تاسيبوتألا وأ تاراطملا ىف سانلا عون ىف قرفلا نوكيأ

 ىلاتلابو ةاناعملاو ملألا ىنعم نوفرعي مهف اذهلو ةنوحطم ةريقف تائيب نم الثم تاسيبوتألا

 ؟ بيرغ عم تناك ولو ىتح ةثاغإلاو ةدعاسملا ىنعم نوردقي

 ةثاغإل اوعره نيذلا صاخشألا باوجتسإب اماق اذهل ةيادبلا ىف ناثحابلا هدقتعأ ام اذه
 ةفلألا ىلإ عجرت قورفلا نأ نيبتف . كلذل مهتعفد ىتلا بابسألا نم اققحتي ىكل زجاعلا

 نانئمطإلاب نورعشيو «رارمتسإب هنوذخأي ىضرألا ورتملا نوذخأي نيذلا سانلا . ناكملاب
 مهف تاراطملا ىف سانلا امأ . ابخاصو « ارذقو امحدزم ناكملا ناك ولو ىتح فقوملا ىف

 لوادجو مهتمالس نع ثحبلاب اساسأ نولوغشم فولأم ريغ ديدج. فقوم ىف سكعلا ىلع
 . ىرخأ ءايشأ ملستو ءايشأ ميلستو ليحرلاو لوصولا

 ىه ام نكلو ؟ ريسفتلا سفنب ةنيدملا ىف ةايحلل ةيكولسلا راثآلا ريسفت نكمي له ىرت
 . ؟ الوأ ةنيدملا ىف ةايحلل ةيكولسلا راثآلا

 ىلع جئاتنلا هذه قبطنت ىدم ىأ ىلإف « ظاظتكإلاو ماحدزإلل ةيسفنلا راثآلل انضرع دقل

 رهظت ىتلا بارتغإلاو ةميرجلاو « ةيسفنلا تابارطضإلا رادقم ام ىرخأ ةرابعب ؟ ةنيدملا ةايح
 2 ةنيدملا ةايحب ةطبترم

 ةيحسم تاسارد ىف ىئيبلا سفنلا ءاملع دوهج تهجتا ةلئسألا هذه لثم ىلع ةباجالا ىلإ

 سرد ىذلا ( ٠١ عجرملا رظنا ) «روش » عامتجإلا ملاع ةسارد الثم اهنم . ةعونتم ةيبيرجتو
 نيبتف . ةيعامتجإلاو ةيمسجلاو ةيسفنلا ضارمألا نم ددعب اهتاقالعو ةمحدزملا ةيبعشلا نكامألا
 ضارمألا راشتناو « ةمحدزملا ةيبعشلا نكامألا ىف ةشيعملا نيب ةيوق تاطابترا دوجو هل
 نمو . ةايحلا رسعب روعشلاو « ةوادعلاو ء طخسلاب روعشلاو « ىسنجلا طابحإلاو « ةيمسجلا
 ةياعرلا لئاسول راقتفإ نم هيلع ىوطنت امب ةسدكملا نكامألا ىف ةشيعملا نأ «روش » ىأر
 . بارتغالاو « ةراثتسالاو « قاهرإلاب ساسحإلا ةدايز ىف مهاست ةيصوصخلاو ةماعلا ةيحصلا
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 ةريبكلا ندملاو . سدكتلاو ماحدزإلا ةرهاظ ىدعتت ةنيدملا ىف ةايحلا راثآ نأ ىلع

 ىفاقثلا روطتلل فورظ نم مهل حيتت ام ببسب اهيلإ سانلا بذتجت ام ابلاغ ةمخضلا مصاوعلاو

 طبتري ام وه لعفلاو ةكرحلاو طاشنلا نأ دجن ضعبلل ةبسنلابف . ىملعلاو - ىداصتقإلاو

 . ةنيدملاب

 عاقيإ دادزي ىلاتلابو ءابرغلا ةبسن دادزت ىفاقثلاو ىداصتقالا روطتلا فورظو طاشنلا عمو
 . ثارتكاللاو « ةوادعلاو ةسفانملا دادزتو اطبض 'لقأ انتاعقوت حبصتو .رثكأو رثكأ ةايحلا

 : خانملا اذه لثم ىفو

 ١- اهل أانضرع ىتلا جئاتنلا ثدحت هعمو محازتلا دادزي .

 ٠ - طابحإلاو بارتغإلا دادزي اذهلو . ىصخش ريغ اعباط تاقالعلا ذخأت .

 . ةئفاد ةقادص تاقالع ىف لوخدلا سانلا بنجتي اذهلو « نكامألا ضعبب ةفلألا لقت - *

 ءاقدمأو ندملا ءاقد دأ )١( حءراش راطإ رظنا ) نيرخآلا عم ةنواعتم تاقالع وأ

 . ( فايرألا

 هنأب درفلا رحشي ( لماعلا اذه ببسب وأ ) رشبلاب ةئلتمم ةنيدملا نأ نم مغرلابو - :

 دحأ و ٠ ىئشرعم نودسأ الد ساس-إلا هكلمتي 3 ليهسلا نم اذهلو 6 نيرخآلا نم لويدم

 هشقن نوردي نأ نف ةيغرلا ىاإ امإ نيرخألا نم لووجم هنأب :ضخشلا ووعش غدؤيو

 هنأب قثاو وطو كمرحمو ةعونمم لاعفأ ىب رف جمدنب نأ وأ 0 بيط لعف لالخ نم نيرخالل

 9 هماعلا تاكلتمملا بي رخد رهاوظ 1 نوثحابلا دقتعيو . كانه هيلع ىعامتجا بيفر ال

 هنأب درفلا ساسحإ رثأ نم وه ةريبكلا ندملا ىف ةليوط تارتفل ءابرهكلا عاطقنإ وأ قئارحلا

 ةماعلا تاكلتمملا بيرخت ( ٠١ مقر حراش راطإ رظنا ) دحأ هيلع فرعتي نلو لوهجم
 . ةنيدملا ىف ةايحلاب ةطبترم ةرهاظك

 ؟ نانكمم امهأ .. جالعلاو طبضلا

 قئاقحلا عيمجت وه همه لك . عمتجملاب ثرتكيال ملع هنأ امئاد سفنلا ماع ىلع بيع
 - لقألا ىلع - اذكه . قودنص وأ « ةهاتم ىف ناويح كولس ةعباتمو , ماقرالا سيدكتو

 تك اننا



 ( 1١ ) مقر حراش راطإ

 ةرهاظك ةماعلا تاكلتمملا بيرخت

 ةنيدملا ىف ةايحلاب ةطبترم
 ندملا ىف ثدحي امك ةيوق ةيلاعفنإ تالص مهب انطبرتال ءابرغ عم ةايحلا عفدت دق

 لماعتلل رارطضإلا نع جتانلا رتوتلاف . ثارتكالا مدعو بارتغإلاب ساسحإ ىلإ ىربكلا
 ةفاسم قلخ ىلإ صخشلاب عفدت « ةبحتسم ريغ تاقالع ىف مهعم لوخدلاو سانلا عم
 ةماعلا تاكلتمملا بيرخت نأ ىلع . ( بارتغإلا وه اذهو ) نيرخآلا نيبو هنيب ةيسفن
 رعشي ةريغتمو . ةعونتم ريهامج عم لماعتلا نم ةجتانلا راثألا نم اضيأ امه فنعلاو
 نآلا هنكمي رخآ فقوم ىف هلعف هيلع ليحتسي ناك ام نأو « لوهجم هنأ مهنيب ناسنإلا

 : اهتم ةددعتم عفاود تاذ ةماعلا تاكلتمملا بيرخت ةرهاظو ٠ بيقر نود هلعف

 ةلآ وأ دوقن ةظفاح ةقرس فدهب ةرايس ذفاون ميطحتك - ةيكلملا دصقب بيرختلا

 كلذو . ةصاخ ةيضقل هابتنإلا بذل ةلواحمك ىكيتكت دصقب بي رختلا. ليجست

 وأ + ةقيلا .نتاردلا ةلماعم نثأ ناجيشيمت نودنكاحي قيحاسلا ةردق ىف قدح انك

 يسايس دصقب بيرشتلا . 1996 ةنس راعسألا ءالغ رثأ رصدب ىبعشلا درمتلا

 دبعقي بيرختلا . هاشلا مكح ءانثأ ىناريإلا بعشلا ىف ثدح امك . ىدئاقع

 ءىثشلا اذه بحاص نم ماقتنإلا فدهب ددحم ءىثل بيرخت نع ةرابع وهو « ماقتنإلا

 دصقب بيرخشلا كانه مث . ةرجاشم رثأ صخشل ةرايس ميطحت وأ ٠ ةيشاملا ميمسك

 سفانتلاك بعللا نم راطإ ىف نيعم صخش ةيكلم بيرخت هنع جتني ىذلاو بعللا

 د98



 ( عبات ) ١١ مقر حراش راطإ

 غيرفتلا وأ ةماعلا ةيئابرهكلا حيباصملا ىلع بيوصتلا وأ « ةذفان ىلعأ ميطحت ىلع

 ىلع اءانب دقتعملا نم ناك دقف « اذه نع الضف . خلإ .. رامسب ةرايس راطإل ىئاوهلا
 صئاصخل هلماكب عجري ىبيرخت لمعب مايقلا نأ ةقباسلا ةيسفنلا تايرظنلا ضعب

 ءاملع ضحد دقو . فارحتإلاو مجهتلاو ناودعلاو بيرختلل هليمك برخملا ىف ةيصخش
 ةدوجوم صئاصخ ببسب متي دق بيرختلاف رصاق هنأ اونيبو « ىأرلا اذه ىئيبلا سفنلا

 نأ نيبت دقف اذهلو . صاخشألل هراهظإ ةقيرطو هتاذ بيرختلا عوضوم ىف
 ةرايسلا : ةيتآلا ءايشألا ىلع دارفألل ةيناودعلا لويملا نع رظنلا ضغب عقي بيرختلا
 دعاقملا «نيشابطلاب هيلع بتكيام زرت داومب ةتوهدملا طقاوخلا « ذفاوتلا ةحوتقملا
 + ةفاظنلا ”لئاسو. نم: ىلخت: قتلا :ةناقلا نضيخارملا :: اهزفح ليبي نقلا ”ةيبشكلا
 ةلباقلا ةركألا وذ بابلا « ةلئاملا ةرجشلا « ةيمحم ريغ وأ رسكلل ةلباقلا ةءاضإلا حيباصم

 تايافط نم ولخت ىتلا ةماعلا نكامألا « ةبوقثملا ةيدلجلا دعاقملا « طوقسلل
04 

 . ام دح ىلإ فلتخت ةيضقلاف مهسفنأ سفنلا ءاملع نيب امأ . سفنلا ملع سانلا ضعب مهفي

 عمجو تايرظنلا عضو ىلع ارصاق مهرود نوري كولسلا ءاملع نم قيرف كانه نأ حيحص
 نأ الإ « ( ديفمو مخضو ريبك هاجتإلا اذه ىف سفنلا ملعل مكارتام ناف كلذ عمو ) قئاقحلا

 رود نأ ىري وهو - ةريخألا ةئس نيرشعلا ىف « نوكتت هحمالم تأدب - رخآ قيرف كانه

 لوؤسم سفنلا ملاع نأ لب . اهتدئاف تلج امهم تايرظنلا نيوكت ىلع رصتقيال سفنلا ملع
 قيبطتلا ىف ةيباجيإلاب نمؤي قيرف وهو « اهيلع ةباقرلاو هتايرظن قيبطت نع اضيأ

 . عقاولا ىف ةيلعفلا تالكشملا ثيح ىلإ جورخلا ىف ةعاجشلاو

 لاوط مهملع اهل لصو ىتلا تامولعملا نأب سفنلا ءاملع ساسحإ موي دعب اموي دادزيو
 ناميق نارمأ امهالك ىرشبلا كولسلا نيناوق ةفرعمل ةيملعلا مهجهانم نأبو « نينسلا هذه
 نم ريثكل ةبسنلاب همدقي ءىش لقألا ىلع سفنلا ملعل حبصأ دقل .رابتعإلاب ناريدجو
 نهارلا تقولا ىف سفنلا ءاملع نيب ناميإلا اذه ىفام ءىثش . ةصاخلاو ةماعلا تالكشملا

 نم ناك امف اذهلو . قيبطتلا ىلع بصنت ثيحب مهدوهجو مهثوحب ةفد هيجوت نوديعي مهلعج
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 هدحو فزامسملا "وأ .نعارزلا نسدكيملا وأ :طيطختلاندعومتوأ ةسايسلا لعر ناش قف لبق
 : طيسب سفنلا ملاع هاري اميف رمألا 5 ؟ اذامل . كولسلاو سفنلا ملاع مضي مويلا حبصأ

 ل « ةمخضلا ةينكسلا قطانملاو « دودسلا ءانبو ةيداملا ةئيبلا رييغت ىلع انتردق
 عمف .. مدقتلا اذه لعفب مكارتت نأ نكمي ىتلا ةيبلسلا جئاتنلا انيسني نأ بجيال ةلئاهلا

 ىتأت نكاسملاو ندملا ءانب ىف ةماخضلا عمو « ىوجلا ثولتلا ىتأي ىجولونكتلا مدقتلا

 .رتوتلاو طابحإلا تالكشم ىتأت ةمخضلا عناصملا ءانب عمو ةميرجلاو بارتغإلا تالكشم
 نييسفنلا نيجلاعملا نم شيجب دعتست وأ « اهسفنب اهسفن لكاشملا هذه لحت ىتح رظتنن لهف
 ؟ مخض عورشم لك عم

 جئاتنلا نم للقت ثيحب ىجولونكتلاو ىعامتجإلا ريغتلا طبض نكمملا نم هنأ ةقيقحلا

 ىلوتتف ردابن نأ - عمتجملا اذه نم ءزج ملاعلاو - عمتجمك اننكميو . سانلا ىلع ةيبلسلا

 . ةيبلسو ةزوزهم تارايتخإ فقاوم ىف رشبلا عضت ىتلا فورظلاو مظنلا رييغتل انتايلوؤسم

 بيلاسأ رييغتو ةيناسنإلا تاجايتحإلل ةباجتسإلاو ناضتحإلا ىلع ةرداق ةئيب ىنبن نأ اننكمي
 .:لضفألا وحن ةايحلا

 ثوحب همدقت نأ نكميام ليصافت ىف اذه انماتم ىف ضوخن نأ انحومط قوفي ناك اذإو

 ريغتلاو « ةئيبلا تالكشم طبضو « ةايحلا ىوتسم نيسحتل تاحارتقإ نم ثيدحلا سفنلا ملع
 مويلا سفنلا ملاعل مكارت هنأ دكؤن نأ نيقيلا هجو ىلع انمهي هنإف « ىداصتقإلاو ىعامتجإلا
 بطلاو ةسايسلاو طيطختلا ءاربخ عم بنج ىلإ ابنج هعقوم لتحي نأ نم هنكمي ثارت
 دقل . لضفأ لبقتسل طيطختلا ىف ةديج تاراصبتساو تاباجإ ءاطعإ ىف مهريغو نوناقلاو
 تالكشم ىف ىأر ىسفنلا ريبخلل نوكي نأ ىلع رصن ىكل - اننيقي ىف - تقولا ءاج
 افيظوت فظوت ثيحب اهطيطختو « ةئيبلا ليمجتو ةفاظنلاو « ىناكسلا ظاظتكالاو ٠ ثولتلا
 . هتيلاعفو « نيرخآلاب هتاقالعو « ىحصلاو ىسفنلا هئانب ثيح نم ناسنإلا ةمدخل ايباجيإ

 نأ دكؤملا نم هنأ ريغ « اهروكب ىف لازتال ناديملا اذه ىف سفنلا ملع جئاتن نأ حيحص
 هلمعم ىف « تدنوف » هليختي ناك امع فلتخي مويلا ملعلا اذه ىف هدهاشن ىذلا روطتلا

 مامتهإلا هيف مغانتي ملع مويلا هدهشن ىذلا ملعلا نأ . ديزي وأ ةنس ةئام ذنم جزبيال ةنيدمب

 لبقتلاو » مهفلاو ةيناسنإلا اياضقلاب مامتهإلاب ٠ دارطإلاو ماظنلاو ةفرعملا نع ىملعلا ثحبلاب
 . لوبقمو ليلج فده مغانتلا اذه نأ كش الو . تاذلا قيقحتو

 - مه



 ( ١4 ) مقر حراش راطإ

 فايرألا ءاقدصأو ندملا ءاقدصأ

 قطانملا ىف هنع ةمحدزملا ندملا ىف ءاقدصألا نيوكت ةقيقح بعصلا نم له
 لقتني صخشل ةصاخ باجيإلاب ةلهو لوأل ةباجإلا نوكت دق ؟ ةلوهأملا ريغ ةيفيرلا

 نم ققحتلا ىئيبلا سفنلا ءاملع دحأ دارأ اذهلو - ةريبك ةنيدم ىلإ ةيفير ةئيب نم
 ةصاخ ةعماج ىف امهدحأ بالطلا نم نيتعومجمل ةلئسأ هيجوتب ماقف ايبيرجت كلذ

 اهناكس ديزيال ةيفير ةقطنم ىف عقت ةعماج ىف ىرخألا ةعومجملاو « ىربك ةنيدمب
 ,« سنجلا لثم صئاصخلا نم ددع ىف ناتعومجملا تواست دقو . ةمسن 3٠٠٠١ نع

 ناديم نع الضف . لبق نم فيرلا وأ ةنيدملا ىف ةايحلل ضرعتلا تاربخو «رمعلاو
 نيلوألا نيرهشلا لالخ ةدح ىلع درف لك ةيادبلا ىف نيتعومجملا ءاقل متو . ةساردلا
 دارفنا ىلع مهنم دحاو لكل ةلئسألا نم ةعومجم تهجو دقو . ةعماجلاب قاحتلإلا نم
 ددع ةيفيرلا قطانملا نم نيمداقلا بالطلل نأ نيبتف . درف لكل ءاقدصألا ددع ةفرعمل
 : ةنيدملا بالظب ةئرآقملاب قعضلا رادقفب ديزي ءاقنصألا نم نيكأ

 نم رخآ ددع عم لاؤسلا سفن ثحابلا هجو نأ دعب اليلق تفلتخا ةروصلا نكل
 ءاقدصأ عفترا ذإ ةعماجلا ىف ةماقإلا_نم روهش ةعبس دعب ةعومجملا سفنل ةلئسألا
 ددع ثيح نم ءاوس نيتعامجلا نيب قورفلا ءافتخإ ىلإ ىدأ امم ةنيدملا بالط
 . ءاقدصألاب ( مظنملا ءاقللا ىأ ) كاكتحإلا تارم ددع وأ ءاقدصألا

 نم - رثكأ تابوعص نوعقوتي ةنيدملا بالط نأ نيبت ىرخألا قورفلا ثيح نمو
 نم فوخلا اهنم بابسأل كلذو ةعرس ءاقدصألا نيوكت ىف - فايرألا ىف بالطلا
 دكؤي اممو . ةريبك ةنيدم ىف ءابرغ صاخشأ ءاقل دنع ةقشلا مدعو كشلاو « ءابرغلا
 ةئيبلا ىف ةايحلا تالكشم مهأ نع فيرلاو ةنيدملا ىتعومجم لأس ثحابلا نأ اذه
 نع اوربع دق ةيرضحلا ةعماجلا ىف بالطلا نأ دجوف ةديدجلا ةيعماجلا ةيعامتجإلا
 قلعتت تالكشم نع اوربع دقف ةيفيرلا ةعماجلا ىف بالطلا امأ نمألاب قلعتت تالكشم
 رظنا ) ةعقوتملا ريغ تاكاكتحإلاو تارايزلا ببسب ةركاذملل لودج ميظنت نع زجعلاب
 ( ١١ عجرملا

 باج



 ( عبات ) ١؟ مقر حراش راطإ

 فايرألا ءاقدصأو ةنيدنلا ءاقدصأ

 تاباجإ اهنع تفشك امك ةنيدملا ىف ةايحلل ةيباجيإلا بناوجلا نم نأ ىلع

 « مهضرعتل ةجيتن عسوأ تاربخ اوبستكا مهنأ اوررق مهنأ ةيرضحلا ةعماجلا ىف بالطلا
 نأ نم مغرلاب هنأ نيبت دقف اذه نع الضف . ةفلتخمو ةعونتم ةيرشب طامنأب مهكاكتحإو
 ةعماجلا ىف بالطلا نأ الإ « نيتعومجملا ىف فلتخت مل ءاقدصألاب ءاقللا تارم ددع

 نم ىأ قمعأ فورظ ىف متت ءاقدصألا كلتب مهتاءاقل نأ اوررق ةنيدملاب ةدوجوملا

 ىف بالطلا نيب رهظي ملام وهو . لزانملا ىف تالفحلاو تارايزلا لدابت لالخ
 اطبأ ةروصي: تي ةنيدملا ىف هاقدسألا نيو نأ ىلإ نيب انه. ةيقيرلا ةعماجلا

 ىف ةديدجلا تاقادصلا نم ايفطاع اعابشإ رثكأو قمعأ نوكتام ابلاغ ةقادصلا نكلو

 ربع انك ضفشلا 'ضيوعتب نوموقت ةنودملا نف .ءاقدصألا نأ ىديناو 1 ةيشرلا قاتلا
 ىف ةداع اههجاون ىتلا ةئفادلا ريغ ةيعامتجإلا تاقالعلا نع كلذ نع بالطلا دحأ

 . ( ١ عجرملا رظنا ) ىربكلا ندملا

 ا اال



 ةصالخلا

 سفنلا ملع هيلع قلطي سفنلا ملع عورف نم ديدج عرف ىلاحلا تقولا ىف رولبتي
 ديدحت فدهب ىجراخ راطإ ىف ىرشبلا كولسلا ةساردب متهي « ( ىجولوكيألا وأ ) ىئيبلا

 عورفلا نع عرفلا اذه فلتخيو . كولسلا ىلع ةلوؤسملا ةيناكملا وأ ةيعيبطلا لماوعلا
 ةيعيبطلا هتئيبو هناكم ىف ثدحي امك كولسلل هيطعي ىذلا مامتهإلا رادقم ىف ىرخألا

 . ملعلا لجأ نم ملعلل سيلو ملعلل ةيقيبطتلا ةدئافلل همامتهإ ىلوي امك . لمعملا ىف سيلو

 هيف شيعن ىذلا ناكملا عوضوم ىئيبلا سفنلا ءاملع اهب متهي ىتلا تاعوضوملا نمو
 ناكملا عوضوملا اذهب طبتريو . طاشنلاو هيبنتلا ىحاون فلتخمل بيجتسنو فرصتنو

 , ةرجح ىف دارفنإلا هتلثمأ نمو صاخ ءىش ىلع ءاقبإلا ىف لثمتي ىذلا ىصوصخلا

 ةيصوصخلاو « لزنملاك رثكأ وأ نينثا ةيصوصخب قلعتي ىذلا ىلئاعلا صوصخلا ناكملاو

 ةيصوصخلا نع ثحبلاو . اماحز نكامألا رثكأ ىف سفنلاب دارفنالا وأ ةيلوهجملا ىلع ةمئاقلا

 قوف ىدؤيو . سفنلا مييقتو « ىلاعفنإلا ررحتلاو « ةيدرفلاب روعشلا ءاضرإ اهنم بابسأ هل

 . ناهتمالاو ىعامتجإلا باحسنالاو بضغلاو طابحإلا اهنم ةيسفن راثآ ىلإ ةيصوصخلا هذه
 نيبو اننيب نوكت ىتلا ةيناكملا ةفاسملا نع ربعي وهو ىصخشلا ناكملا اضيأ كانهو
 كاكتحإلا نضتت ىتلا ةقيثولا ةيناكملا ةفاسملا كانهف . لعافتلا فقاوم فاتخم ىف نيرخآلا

 اهنأ ولو نيدرف نيب ةميمح ةقالع دوجو ىلع ةمالع نوكت دق ىهو قانعلاو سمللاو ىندبلا
 لدابتو راوحلا ءانثأ ىف ةيعامتجإلا ةفاسملاو « ةيصخشلا ةفاسملا كانهو . كلذك امئاد تسيل
 . ةفلتخم ةيعامتجإ تاطاشن ىف نيرخآلا عم لوخدلا وأ ثيداحألا

 زكرملاو «٠ سنجلاو رمعلا اهنم ةددعتم لماوعب رثأتت نيرخآلا نيبو اننيب ةفاسملاو
 . ةنايدلاو « ةراضحلاو « ىعامتجإلا

 ماحدزإلا عوضوم ىئيبلا سفنلا ءاملع نم احضاو امامتهإ ىقلت ىتلا تاعوضوملا نمو
 كولسلا لاكشأ ىف روهدت ىلإ تاناويحلا نيب ىتح ىدؤي ناكملا ظاظتكاف . ناكملا ىف
 اهنيب نم ىتلاو ةيمسجلاو ةيسفنلا ضارمألاو « ةيسنجلا تافارحنإلاو ٠ ةميرجلاو « ىوسلا
 صاخشألا عون فالتخإب فلتخت ماحدزإلل تاباجتسإلا نإف كلذ عمو . ديدشلا رتوتلا
 ةربخلا فالتخابو « ماحدزإلا فقوم ىف دئاسلا طاشنلا ةيعيبط فالتخابو 2 نيمحدزملا

 . ماحدزإلل ىسفنلا كلبقت ىدمو ةقباسلا

 - 75م



 كانه نأ نيبتو كولسلا ىلع ةنيدملا ىف ةئيبلا ريثأت سفنلا ءاملع سردي كلذك

 انايحأ نأ نم مغرلابف . ديج اهضعبو ءىم اهضعب ةنيدملا ىف ىشتنت كولسلا نم لاكشأ
 « طابحإلاو بارتغإلاك ةيبلس جئاتن نم هبحصيامو ىناكسلا سدكتلا اهيف دادزي ةنيدملا
 ىداصتقإلاو ىفاقثلا روطتلل ربكأ افورظ حينت ةنيدملا ةايح نإف « بيرختلاو فارحنإلاو
 . لعفو ةكرحو طاشن نم كلذ بحصيامو ىملعلاو

 ةمخض الولح مدقي نأ اماع نيثالث نع ديزيال اميف ىئيبلا سفنلا ملاع عاطتسإ اذكهو

 هب دتعي أرود سفنلا ملاع رود لعج امم . هتسدنهو ناكملا ةعيبطب ةقلعتم ةريثك تالكشمل

 . ىئيبلا ثولتلا راثآ نم ةياقولاو « ةيرشبلا ةيجولونكتلا ةسدنهلاو « ناكسإلا رومأ ىف نآلا

 ثقف



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 عيبارلا بسايلا

 ملعتلاو ةيفرعملا سسألا

 . كولسلا باستكا سسأو ملعتلا : عباسلا لصفلا

 . ملاعلا كاردإ : نماثلا لصفلا

 . هرامثتساو هرامث : عادبإلا : رشاعلا لصفلا

 - ا



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 عباسلا لصفلا

 فاولتسلا هتانيقكا ىينناو ب ملعتلا

 : يطوشلا ملعتلاو « فولفاب » (أ)

 طيرشتلا أدبم لالخ نم ملعتلا -

 نة ايعننألا ناك ويرمتلاا-,يلطقلا + نارقالا و يطرعلا لدتلا يف ةيسيلز فايع د
 . ( يئاقلتلا نسحتلا - ءافطنإلا - تاهبنملا لسالس

 : يحلا عقاولا ىلع يفولفبلا لمعملا نم ةلالطإ -
 . ةيسايسلا ةياعدلا - ةيضرملا فواخملا نم جالعلا - فواخملا باستكإ

 : ( لاعفلا ملعتلا ) ةبقاعلا لالخ نم ملعتلا ( ب )

 0 هبراجتل ماعلا ءانبلاو لاعفلا ملعتلاو « رثيكس 0

 - باقعلا - يبلسلا ميعدتلا - يباجيإلا ميعدتلا ) كولسلا ملعت يف ةلاعفلا لماوعلا -
 . ( ةئيبلا ميظنت - يلاتتملا بيرقتلا - لاعفلا ميعدتلا

 « رئيكس » ةنويموكو تاقيبطتلا ىلع ةحمل : ناسإلا ملاعل « رئيكس » لمعم نم -

 . ( ءاطعلا تايداصتقإ جهنمو ةرادإلا - ةيسفنلا ضارمألا - جمربملا ملعتلا - ملاعل

 : جذامنلا ةظحالمو ةودقلاب ملعتلا (ج)

 : ناودعلل ىعامتجإلا ملعتلاو » ارودناب قا

 ماسالا لل داو لورق ع

 ل



 ىظفللا حيضوتلا - هابتنإلا رود - ةودقلا ةأفاكم ) ةودقلاب ةصاخ طورش ١- دفللا 2 د 5 55 55 55 5

 . ( كولسلل

 ميظنت اولسلل ىلعفلا ءادالا « ىداقتعإلا ءانبلا - عفادلا ) ةيصخشلا ىف طورش - ” نتا ك ةلا ماد" ب : :

 . ( تانلا

 : ىفرعملا ملعتلا ( د )
 ؟. يفرعملا ملعتلا متي فيك - ةيفرعملا ةطيرخلا - راصبتسإلا - ةغللا -

 0 ف
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 : ب

 ةلماش ةفسلف اهسفنل ةيكولسلا ةيرظنلا تماقأ لاؤسلا اذه ةباجإل ؟ كولسلا بستكي فيك

 . ملعتلا ةيرظن اهروحم

 تاطاشنلا كلت نم اءدب بستكت ىرشبلا كولسلا بناوج نم اريثك نأ ىرت ةيكولسلا نإ

 « ةغللا ملعت وأ « ةرايس ةدايق وأ « ةجارد بوكر ملعت ىلإ ةنيعم ةبعل اهبلطتت يتلا ةيكرحلا
 لثم وأ « ءاكذ نم ةبكرملا ةيصخشلا بناوجلا نم ريثك ىلإ .. رعشلا نم ةديصق ظفحو
 لكف ىرخأ ةرابعب .. يعامتجإلا لعافتلا يف تاراهم وأ « تاهاجتا وأ « ميق وأ « ايلع
 ملعتلل عضخي هنأ ىلع هتيؤر بلغت ىوضعلا جوضنلا نم ةددحم لحارمب طبتريالام
 . باستكإلاو

 لب « ةئيبلا نم ملعتلا ةغل بيلغت ىلإ ةيرظنلا ةوعدلاب ةسردملا هذه ءاضعأ فتكي ملو

 حيرشت ءىدابمو تاباجإ اوعضي نأ اوعاطتسا - ىملعلا جهنملاب ديدشلا مهكسمت لالخ نم مهنأ
 : ءىدابملا هذه نم .. ملعتلا اهب متي يتلا ةيفيكلا

 ١ - يطرشلا طابترالاو طيرشتلاب ملعتلا .
 ميعدتلاو ةربعلاب ملعتلا - ؟ .

 . جذامنلا ةظحالمو ةودقلاب ملعتلا - ؟

 . زومرلاو كاردإلاو لمأتلاو ةفرعملاب ملعتلا - ؛

 لثمي اهنم لك نأكو « مغانتو قسانت ىف ىرخألا ءىدابملا عم لماكتي اهنم أدبم لكو
 فئاظوب موقي ءانبلا يف قباط لك ناك اذإو . ةيكولسلا هممأ خماش ءانب يف امكحم اقباط

 أدبم لكل نأ دجن كلذكف « ةدئافلا هنم لمتكت ىتح لقتسم دادعإل جاتحي مث نمو « ةلقتسم

 تاحفصلا يف ىرنس اميف كولسلا ىلع ةلصفنم جئاتنو طورش ةقباسلا ةعبرألا ءىدابملا نم

 : ةيلاتلا

 - مه



 : ةيطرشلا ةباجتسإلا وحن روطتلاو فولفاب ( أ )

 مهأ يف ومنو رولبت ىلإ تدأ يتلا ةديعسلا ةيملعلا فدصلا نم ةفدص تناك دقل

 بالكلا يف مضهلا تايلمع ىلع هبراجت ءانثأ ىفف « قالطإلا ىلع سفنلا ملع تاعوضوم

 ىذلا ( 1385 - ١869 ) 1. 280107 فولفاب نافيإ ريهشلا يسورلا يجولويسفلا ملاعلا ظحال

 مفلا يف عضوي ماعطلا نأل سيل ليسي بالكلا باعل نأ 1٠١4 ةنس لبون ةزئاج ىلع لصح

 تاوطخ عامس : لثم ماعطلا ميدقتب اهروهظ طبتري يتلا ىرخألا رهاوظلا نم ددعل لب « طقف

 ميدقت لبق ءىضي وهو يئابرهكلا حابصملا ةدهاشمو « ماعطلا ميدقتل دعي وهو برجملا

 فولفاب قلطأ دقو . ماعطلا ميدقت دعوم برق نع نلعي ىذلا سرجلا توص عامس وأ « ماعطلا
 نأ فولفاب دقتعأ دقو 7 (17 عجرملا رظنا ) © يسفنلا زارفإلا » مسا ةرهاظلا هذه ىلع

 دقف اذهلو . اهنع فشكلا يملعلا ثحبلا عيطتسي مل ةيجولويسف لماوع ةرهاظلا هذه ردصم
 يتلا ةيسفنلا براجتلا لوطأ نم ربتعت براجتلا نم ةلسلس يف كلذ دعب همامتها اهالوأ

 . ( ١١ عجرملا رظنا ) نألا ىتح ةيرشبلا خيرات يف تيرجأ

 ناك ءرصاعملا سفنلا ملع مئاعد ءاسرإ ىلإ هتافاشتكا تدأ ىذلا فولفاب نأ بيرغلا نم

 نأ ةينهملا هتايح ةيادب يف نظو « هنم سؤيم رمأ لقتسم ملعك سفنلا ملع ةماقإ نأ دقتعي
 هبراجت أدب انه نمو . ءاضعألا فئاظو ملع يف اساسأ نمكي ةيطرشلا ةباجتسإلا ةلكشم لح
 عامس دنع باعللا زارفإ ىلإ بلكلاب ىدؤت يتلا ةيوضعلا لماوعلا ةقيقحلا يف فشتكيل
 . اهتيؤر وأ ماعطلا ميدقتب ةطبترملا تاهبنملا

 ةسردم يف ركبملا هميلعت ىقلتو . 1176 ةنس يفوتو ١845 ةنس فولفاب دلو دقو

 ىلع غلطأ نأ دعب كلذ نع لدع هنأ ىلع . + سق » ىلإ هيبأك لوختي نأ لمأ ىلع هيتوهأل
 اذهلو . هتنهم ىعيبطلا ملعلا نم ذختي نأ ررقو . ىجولويسفلا حيرشتلا ىف بتكلا نم ددع
 ةيعماجلا هتجرد ىلع لصحو « جربسرطب ناس » ةعماجب ةرسألا ةمواقم نم مغرلاب قحتلأ
 . ١810 ةنس ءاضعألا فئاظو يف يلوألا

 رهظأ ثيح « بطلا ةيلكب قحتلأ ءاضعألا فئاظو يف ثحبلا يف هلويم عباتي يكلو

 ةساردلل هحنم ىلع لوصحلا نم بطلا ةيلك نم هجرخت رثأ هنكم امم غوبنلا نم اريبك ارد#

 (؟) هوريعاطتعما عمات م

 م



 اسيئرو جربمرطب 5 ةعماجب بطلا 6 ريقاقعلل اذاتسأ 5 0 اسوم

 . 5٠ 0 هم جبل ناسا

 ىلإ كلذ دعب هب ىدأ ام فشتكأ ةيباعللا ددغلا ىلع هبراجت لالخ هنأ ةفدص تناك دقو
 امدنع محللا قوحسملال اهباعل ليسي بالكلا نأ ظحال دقف « ةيطرشلا ةباجتسإلاب يسيام
 . ماعطلا اهل مدقي وهو برجملا تاوطخ وأ « ءوضلا دهشمل لب اهمف يف عضوي

 لماوعلا لعافتت امدنع ىملعلا مدقتلا سورد نم اسرد ربتعي كلذ دعب ثدح امو
 داحتالا نوكتو ةيكارتشإلا ةروثلا تثدح دقف .اعم ىدرفلا بأدلاو ةدعاسملا ةيعامتجإلا

 يف تأرو « يعيبطلا يملعلا ثحبلا ب اديدش اليم ةموكحلا ترهظأو يتيفوسلا
 « جنملا هيلع تقدغأف ,« ماظنلل ةرهشلا ققحي نأ ىلع ارداق اسمحتم اذف املاع « فولفاب »
 لوطأ دوقي نأ نم كلذ دعب هنكم امم ىملعلا ثحبلا تاودأو نيثحابلاو نيدعاسملاب هتدمأو
 يف فولفابل انيدم يتيفوسلا سفنلا ملع حبصأو . ىرشبلا خيراتلا يف براجتلا نم ةلسلس
 . نآلا يتح هروطتو هتأشن

 ىلع اهريثأت لازيال ىتلا ميهافملا نم اريثك روطو فولفاب فشتكأ هبراجتو هلمع لالخو
 « فكلاو ؛ يباجيإلا ميعدتلا لثم ميهافمف . نآلا يتح ايوق يكيرمألا سفنلا ملع

 لمعم نم تقثبنا اعيمج يئاقلتلا نسحتلاو «زييمتلاو « ميمعتلاو « ءافطنالاو « ةراثتسالاو
 . ( ١١١١١ نيعجرملا رظنا ) فولفاب

 ةيلاتلا تالواحملا لك نكت ملو « ىلوألا اهتايساسأ ةرصاعملا ةيكولسلل فولفاب ىنب دقل
 ماقأ ىذلا تيبلا هيلع زكتري ىذلا ساسألا سفن ىلع قباط دعب اقباط ديشت قباوط الإ هدعب
 . ( ؟5 1١ نيعجرملا رظنا ) جربسرطب ناسب هلمعم يف يلوألا همئاعد « فولفاب »

 دقت لالخ نيعم نولب حابصم ةءاضإ وأ سرج قد لكش ذختي ناك هبراجتل ماعلا ءانبلا
 باعللا ةيمك سفن زرفي نأ بلكلل نكمي ىتح تارملا نم اددع كلذ يف رمتسيو « ماعطلا
 ىتح حابصملا ءوض ةدهاشم وأ « سرجلا توص عامس دنع لكألا ءانثأ ايعيبط اهزرفي يتلا -
 ةمئالم ريغ ءايشأل بيجتست نأ بالكلا تملعت دقل . ةرملاب ماعط كانه نوكي نأ نود
 ريغ ءايشألا هذه ميدقت نيب ثدحي ناك ىذلا قيثولا طابترإلل ةجيتن ماعطلل ةجاحلا ءاضرإل
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 اطرش ( الاثم ) سرجلا توص حبصأ دقل . ماعطلا يهو ةجاحلا عابشإل ةمئالم ءايشأب ةمئالملا

 هذه ىلع ءاملعلا قلطي اذهل . كولسلا ىلع رثألا سفن كرتي وهف اذهبو « ماعطلا ميدقتل

 . طيرشتلا لالخ نم ملعتلا مسا ميلعتلا نم ةيلمعلا

 اليلق ىقبن وأ - اطيس ودبي ىذلا أدبملا اذه ةيمهأ ضرعتسن نأ لبق انوعدف نآلا امأ
 . هتاناويح ىلع اهجئاتنو هبراجت نم ليصافتلا نم اديزم فرعنل « هلمعم يف فولفاب عم

 : طيرشتلا أدبم لالخ نم ملعتلا

 ةيرظن ءاشنإل ةيسيئرلا ةماعدلا تحبصأ يتلا - طيرشتلا نع « فولفاب » براجت تذختا

 : ةيلاتلا تاوطخلا لكشلا نيبي اميف تذختا - دعب اميف اهروطتو ملعتلا

 ىلصألا هبنملا نيب ةقالعلاو ةيلصألا ةباجتسالا وهف باعللا امأ « ىلصألا هبنملا مسا ةلاحلا هذه

 عم ىرجي 16١4 ةنس لبون ةزئاج ىلع لصاحلاو ىسورلا ملاعلا فولفاب ( ه6 لكش )
 نأ براجتلا هذه لالخ نم عاطتسا دقل . بالكلا ىلع ىطرشلا ملعتلا ىف هبراجت هيدعاسم
 وأ سرج توص عامم درجمل ىقيقح ماعط ميدقت نود ىتح .باعللا زرفي نأ بلكلا ملعي
 هذه هفاشتكإب فولفاب ربتعيو .« ىنفنلا زارفإلا» هيلع قلطأ ام ببسي ءوض ةيؤر
 سفنلا ملع ىف ايسيئر اببمع لكشت ىتلا ملعتلا تايرظنل ىلعفلا سسؤملا وه ةرهاظلا
 ةيرشبلا خيرات ىف تيرجأ ىتلا براجتلا لوطأ نم ربتعت ددصلا اذهب هبراجتو . ثيدحلا
 15١5 1١(. رظنا ) نآلا ىتح

 دا



 ( ماعط ) ىلصأ هبنم روهظب ( سرج ) ىطرش هنم روهظ طابترا نأ نيبي ( 05 لكش )
 ىطرتلا هبنملل ةباجتسالا ملعت ىلإ ىدؤي

 ةيمك كلذ دعب ساقت ةيساكعنا وأ « ةيرطف ةقالع ةلاحلا هذه لثم يف ةيلصألا ةباجتسإلاو

 . ةيباعللا ةدغلا نم ابيرق بلكلا مف يف عوضوم بوبنأ لالخ نم ليسي ىذلا باعللا
 اطورشم ماعطلل يلصألا هبنملا روهظ لعجي نأ برجملا لواحي ةيلاتلا تارملا يف ( ب )

 ىلع قلطيو . امهنيب ةطبار نوكتت نأ ىلإ تارملا نم اددع ( سرج توص ) رخآ هبنمب
 . © يطرشلا هبنملا مسا ماعطلا ميدقت لبق هروهظ طرتشي ىذلا هبنملا

 يلصألا هبنملا بجح يف برجملا أدبي « تارملا نم اددع ةطبارلا هذه ديكأت دعب ( ج )
 قلطيو . ليسي ىذلا باعللا ةيمك سيقي نأ لواحيو يطرشلا هبنملا راهظإ عم ( ماعطلا )
 يلصألا هبنملا بايغو « يطرشلا هبنملا روهظ دنع ليست يتلا باعللا ةيمك ىلع « فولفاب »
 . ةربخلا لالخ نم اهملعت نكمأ ةباجتسا ىأ ("9 ةيطرشلا ةباجتسإلا مسا

 هبنملا روهظ تالاح يف ( ةيطرشلا ةباجتسإلا ) باعللا ةيمك نأ فولفاب دجو (د )
 . يلصألا هبنملا دوجوب ليست يتلا باعللا ةيمك لثم اهلثم « ةدحاو ابيرقت نوكت يطرشلا
 طيرشت نكمأ ىرخأ ةرابعب . سرجلا توص دعب لكألا عقوتي حبصأو بلكلا ملعت دقل
 امك اهلبقت نأو « اهل ةمئالم ريغ :تاهبنمل بيجتست نأ ىلع اهماغرإ نكمأو « بالكلا
 هذهل ةريثملا تامهاسملا نمكت ةطيسبلا ةجيتنلا هذه يفو . ةجاحلل ةعبشمو ةمئالم تناك ول

 . هروطتو سفنلا ملع ومن يف ةيرظنلا

 ( * ) ءمهلل لمعمل ةالستاناانذ ( 05 ) .

 (** ) وملئ هنعمل :عقممنمع ( 61 ) .

 مو



 بابلا ءاملعلاو نيثحابلا نم ةريبك ةفئاطلو هئالمزو فولفابل ةجيتنلا هله تحتف دقف
 : الثمف ةعنقم تاباجإ ميدقتل ةريثملا دوهجلاو ةلئسألا نم ريبك ددعل هيعارصم ىلع

 حجني يتح يطرشلا هبنملاب يلصألا هبنملا روهظ اهيف طبرت نأ بجي تارم نم مك -
 ؟ يلصألا هبنملا هنأ ىلع يطرشلا هبنملل ةباجتسإلا مث نمو ةطبارلا نيوكت يف بلكلا

 بيجتسي بلكلا لظي له سرجلا قد يف رمتساو ماعطلا بجح برجملا نأ ول اذامو -
 ؟ الجاع وأ الجآ كلذ نع فقوتي مأ باعللا زارفإب

 له طبتريال انايحأو ماعطلا روهظب انايحأ طبتري ناك سرجلا عرق نأ ول اذام وأ -
 ؟ ةوقلا سفنب ةباجتسإلا رمتست

 رهظت تاهبنملا نم اددع ناك لب : ادحاو اهبنم نكي مل يطرشلا هيبنتلا نأ ول اذام وأ -

 ؟ اهنم مهألا وأ مهملا نيب زيمي نأ بلكلا ملعتيس له .. ماعطلا روهظ ىلع ةقباس

 تاباجإلا ضعب يلي اميفو « ةيرظنلا هذه اهريثت يتلا ةلئسألا نم دودحم ددع اذه
 : يطيوشلا ملعتلا اهلالخ نم متي يتلا ةيسيئرلا تايلمعلا نع ةفشاكلا ةرصتخملا

 سفن ( سرجلا ) يطرشلا هبنملل بيجتسي نأب ناويحلا طيرشت يف حجنن يكل - ١
 هبنملا قبسي نأ وأ ءدحاو تقو يف نيهبنملا ثودح نرتقي نأ دبال ماعطلل هتباجتسإ
 تاتتشم تثدح الإو اليوط ينمزلا قرفلا نوكيال نأ ىلع « يلصألا هبنملا روهظ يطرشلا
 وه يلاثملا نمزلا نأ فولفاب دقتعيو . نيهبنملا نيب ةطبارلا فاشتكا نم ناويحلا عنمت ىرخأ
 ىدؤيالو اضيأ هانعم دقفي ىطرشلا هبنملا نإف اريثك كلذ نع نمزلا رصق نأ امإ « ةيناث فصن

 ْ . ةيوغرملا ةباجتسإلا ىلإ

 الإ باعللا زارفإب بلكلا بيجتسيف « يطرشلا هبنملل ةباجتسإلا يف ميمعت ثدحي - ؟
 دق اطلخ كانه نأكو . هل لثامم توص لكل نكلو ماعطلاب نرتقي ىذلا سرجلا توصل
 يطرش هبنم نارتقإ يف رارمتسإلا نأ ىلع . ةلثامملا تاهبنملاو يطرشلا هبنملا نيب ثدح
 : يطرشلا هبنملا كاردإ يف ةقدو زييمت ىلإ ىدؤيس .٠ ماعطلا روهظب نيعم

 روهظ راركت لالخ نم ةيطرشلا تاهبنملا نيب ةقرفتلاو « زييمتلا ناويحلا ملعتي - ؟
 ساقت طيرشتلا ةءافك نأ مولعملا نمو « ةلثامملا ةيطرشلا تاهبنملا نود نيعم يطرش هبنم
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 يتأيس طبضلاب اهيأ ناويحلا قرفيف . ةلثامملا تاهبنملا نيب زييمتلا ىلع ةردقلا سايقمب

 يف اضيأ حجني تاهبنملا نيب زييمتلا يف ناويحلا حجني امدنعو . ديفي نل اهيأو « ةدئافلاب
 . يلصألا هبنملاب اهروهظ طبتريال يتلا تاهبنملا لكل هتاباجتسا فك

 ةباجتسإلا ملعتي نأ نكمي لب بسحف دحاو يطرش هبنمل ال ةباجتسإلا ناويحلا ملعتي - 4
 نأ دجو ١4( نع ) فولفاب ةذمالت دحأل ةبرجت يفف « ةيطرشلا تاهبنملا نم ةلسلسل

 ةيساكعنإ ةباجتسإ ) ٠ ءىقلاو نايئغلا ىلإ ىدؤي بلكلل ( يلصأ هبنم ) نيفروم ةنقح ءاطعإ
 ( ةيطرشلا ةباجتسإلا ) نايثغلاو ءىقلاب بيجتسي ناك بلكلا نأ كلذ دعب ثدحف . ( ةيلصأ
 هبنم ) ةنقحلا ىلع ىوتحي ىذلا قودنصلل اضيأ لب «( ١ يطرش هبنملا ) ةنقحلا ةيؤرل ال
 اهنقح متيس يتلا دلجلا نم ةعقبلا ريهطتل ةدعملا لوحكلاب ةللبملا نطقلا ةعطقو « ( ؟ يطرش
 : يتلا 20 طيرشتلا نم ايلعلا تايوتسملا : ةيلمعلا هذه ىلع قلطيو . (؟ ةيطرش ةباجتسإ )

 لك نأ ثيحب . دحاو يطرش هبنمب ةيطرشلا تاهبنملا نم ةلسلس لادبتسا اهلالخ نم متي
 . ةيطرشلا ةباجتسإلا ثودح ىلإ ىدؤي اهنم دحاو هبنم

 نم نإف ءرخآ ىلإ تقو نم ريغنت ةئيبلا يف ءايشألا نيب تاقالعلا نأل ارظن -ه

 دقتفنس اننإف الإو « ةمئاد ريغ طيرشتلا لعفب تنوكت يتلا ةطبارلا نوكت نأ ىرورضلا
 ملاع يف اضيأ ثدحي ام اذهو « ةئيبلا يف تاريغتلل ةفلتخم تاباجتسإ بلطتت يتلا ةنورملا
 نإف « ( ماعطلا راضحإو سرجلا توص ) تاهبنملا نيب ةطبارلا ىفتخت امدنعف ناويحلا

 ملعتلا نم رخآ عون اضيأ اذهو « ايجيردت ىشالتتو ءىفطنتس يطرشلا هبنملل ةباجتسإلا
 دعي مل ةجاحلا ءاضرإ يف قباسلا يف حلصي ناك ام نأب أبنتي نأ هلالخ نم نئاكلا نكمتي
 . اهئاضرإل احلاص

 درجمف . يطرشلا هبنملل ةباجتسإلل لماكلا يثالتلا ينعي ال ءافطنالا ثودح نأ ىلع

 نإف « ةباجتسإلا ءافطنإ دعب ةدحاو ةرمل ولو سرجلا توصو ماعطلا روهظ نيبي ةطبارلا ةداعإ

 نسحتلا مسا ةيلمعلا هذه ىلع قلطيو . سرجلا توصل ةوقبو ةديدج نم بيجتسي بلكلا

 ةنلعت نأ قيسااع ىلإ ةؤوعلا .نآلا ةعزب ملعتي نأ نكمي بلكلا نأ اهانعمو (*) يئاقلتلا

 هينعت ىذلا ام نألا « يطرشلاو يلصألا هبنملا نيب طبرلا يف تارملا نم لقأ دعبو لبق نم
 ؟ رقبك انل ةستلاب قئاقحلا هذه

 ( *) طتوطعع هرملعع همست هدتمإ

 ( ** ) ةوموسصاقتت ءنانك 1001081.
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 : يحلا عقاولا ىلع يفولفابلا لمعملا نم ةرظن

 لالخ نم ملعتلا ةيلمعب ةصاخ قئاقح نم هتبثأ امل ةجيتن ةرهشلا كلت فولفاب قحتسي
 ؟ طيرشتلا

 هب باجأ ىذلا وحنلا ىلع ضعبلا ءبيجي دقف . فلتخت لاؤسلا اذه ةباجإ نإ ةقيقحلا
 ىف ىري ناك ىذلا ( ©. 8ءمموم0 535 ) وش درانرب جروج رخاسلا ىزيلجنالا بتاكلا

 ةبسنلاب - فولفاب هلعف ام لك نكي مل ذإ « ( )١ « عزانم الب ةيملعلا تاهافتلاريمأ » فولفاب
 هذه نأ تبثي يكل بالكلا ىلع براجت يف اهاضق رمعلا نم ةنس نيرشعو ةسمخ الإ - وشل
 لكو « هدحو ماعطلل سيلو سرجلا توصل وأ ءوضلا دهشمل اهباعل ليسي ةنيكسملا تاناويحلا
 تاباحتسالا ىأ تاداعلا نأ وه دس نخابلا بتتاكلا قري: اميف -:ةقولفاز هل لصي نأ عاطقما اه
 ؟ كلذ فرعي ال انم نمو . تاهبنملا ثودح يف نارتقالا لالخ نم اهتعانص نكمي ةيطرشلا
 . ( ١ مقر عجرم كنزيا نع ) ؟ براجتلا نم ةنس ١6 لا كلت ةقيقحلا هذه تاينأ ىديقنا

 وحنلا اذه ىلع ىزيلجنالا بتاكلا اهضرع يتلا ةطاسبلاب سيل هتقيقح يف رمألا نإ
 قحسأ ضقي ملأ « ماهتإلا اذه لثمب - ةيعيبط وأ ةيكولس - مولعلا لك انمهتأل الإو « رخاسلا
 دنس نود ةقلعم تكرت اذإ ماسجألا نأ تبثي يكل هتايح يف نيدقع نم رثكأ « الثم نتوين
 . ( ١ عجرم رظنا ) ؟ كلذ نوفرعي - لافطألا ىتح - انم لك سيلأ ٠ ضرألا ىلع طقستس

 ةفرعم هميم يف يملعلا ريكفتلا نأ ( يناثلاو لوألا لصفلا ) لبق نم انيأر دقو
 ةيفيكلا همهي ام ردقب « اهيفن وأ « ةتباث , ةعقاو ديكأت همهي ال ىنعملا اذهب وهو « ةيجهنم
 ملاعلا هتبثي امو « ةلخادتملاو ةكباشتملا عئاقولاب ءىلم ملاعلا نأل كلذ . كلذ اهب تبثي يتلا
 ىف قيقد وحن ىلع اهفصوو اهمهف نكمي ةكباشتملا عئاقولا هذه ضعب نأ وه ةقيقحلا يف
 يف ملعلا نإف ٠ ىرخأ ةرابعب . قيبطتلل اهعيوطت نكمملا نم يلاتلابو ةيملع نيناوق لكش
 « ةيمويلا انتايح ًالمت يتلا رهاوظلا ليلعت نعو « بابسألا نع ثحبلل ةيجهنم ةلواحم هرهوج
 انتجاحل لضفأ ةروصب هعيوطتو « عقاولا يف مكحتلا ةلحرم يتأت كلذ يف ملاعلا حجني نيحو
 . ةيملعلا

 ثحبلا ةميقل ديحولا كحملا ىه تسيل ملعلل ةرشابملا ةيملعلا ةدئافلا نأ نم مغرلابو
 امك اثباع ارمأ تسيل ةيلمعلا ةفرعملا مكارت نأ ىلع ناهربك يتأت كش الب اهنإف « يملعلا
 . اوددري نأ نيرخاسلل ولحي
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 ةطيسبلا ءىدابملا هذه اهيلإ تدأ ىتلا ةرشابملا ةيملعلا جيئاتنلا ضعب ىلع « انه زكرنسو

 طيسب كولس نم اولقتني نأ ءاملعلل روسيملا نم ناك ةيحان نمف : فولفاب اهفشتكا يتلا
 ةزايعبا : اديملا نيفتل اهعاضخل] نيلواخم كولسلا ”نم- ةدقفم "نتاوج .قلإ «باعللا ةلوسك

 ىداعلا ىناسنإلا كولسلا نم ةفلتخملا بناوجلا ىلإ رظنلا روسيملا نم حبصأ هنإف ٠ ىرخأ

 ضارمألا « لاثملا ليبس ىلع ذخ . لكشلا اذه سفنب اهباستكإ نكمي هنأ ىلع ذاشلاو
 ىف اهنم ررض ال ىتلا ءايشألا ضعب نم ةذاشلا ةيضرملا فواخملاو اهنم يناعت يتلا ةيسفنلا

 ضاناجتتلا اهنأ ىلع ةيييفنلا نذارمألا ةقاك ىلإ كظنلا اقره لوأل . ”يكمأ هقلأ م ةقازلا
 ةنوطع 0 نوجلاعملا دعت 0 0-0 تاربخ لعفب بستكت ةذاش تاداعو

 كولس هنأ ىلع لب « ةيلخاد تاعارص وأ « ةيعيبط زئارغل جاتن هنأ ىلع يسفنلا بارطضإلل
 . ةفلتخملا تاهبنملا نيب , ةئيسلا تاطابترإلا ني ةلملس ل دقن ةليبلا قم نسكت

 لالخ نم هترهش - نيروهشملا سفنلا ملع مالعأ دحأ وهو « نوسطاو ١» بستكا دقو
 ةايحلا ىلإ ءاضعألا فئاظو لماعم نمو ءرشبلا ىلإ بالكلا نم « فولفاب » براجتب هلاقتنإ
 يف ةيبيرجت ةقيرطب لافطألا دحأ ىدل ايضرم افوخ قلخي نأ حاجنب عاطتساو . ةيناسنإلا

 يا ا ًاددع ضيبأ رافل لقطلا ضرع نأب كلذو هملعم لخاد

 ةيضرملا فواخملا نأ نيبي نأ « نوسطاو » فده 1 دقل ءرافلا رهظي امدنع اعزفم داح

 ةدياحم تاهبنم روهظ نيب طبرلل ةجيتن اهبستكن نأ نكمي ةيط هرش تاباجتسا الإ ىه ام

 : العف كلذ تابثإ يف « نوسطاو » حجن دقو « عزفلا توصلا وهو يطرشلا هبنملاو (رافلاك )
 رأفلل هضرعت نم تارم عبس ا لفطلا عزفل ردصم ىلإ دياحملا رأفلا دهشم لوحت ذإ

 ءرأفلا دهشي ناك امدنع ديدش عزفب خرصي لفطلا ناكف . عزفملا توصلا اذهب انورقمو

 امامت بالكلاو بنارألاك رأفلل ةهباشتملاو ةيئارفلا لاكشألا لك وحن ممعتت هفواخم تذخأو

 ش . ( 18 عجرملا ) لبق نم فولفاب تبثأ امك

 ةايحلا يف كولسلا رداصم نم ريثك ىلع اضيأ قبطني ةيضرملا فواخملا ىلع قبطني امو
 تاهبنمل ةيطرش تاباجتسا اهنأ ىلع اهريسفت نكمي اهعيمج مؤاشتلاو لؤافتلاو « قلقلاف

 نآل ءادوس ةطق نم مؤاشتلاك ررضلا ىلع ثعبت ثادحأب اهطابترا ببسب اهتوق تبستكأ
 نأل ةنيعم سبالم ةعطق ءادترإ نم لؤافتلاك عفنلا ىلع ثعبت دق وأ « ةثداحب تنرتقأ اهتيؤر

 . اديعس اربخ لمحت ةلاسر مالتسإب طبترا اهئادترإ
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 بذجل ةقالمع نيباعثب هممج صخشلا اذه طيحي دئالياتب كوكناب ةنيدم ىف ( ه١ لكش )
 ىلإ نابعثلا سمل ىلع ايجيردت نوعجشتي نيحئاسلا نأ فيرطلا نمو . نيحئاسلا هابتنا
 مهنكمت انانئمطا رثكأ ةروصب نيباعثلا وحن فرصتلا نم ةريصق ةرتف ىف مهضعب حجني نأ
 . لبق نم مكارتملا فوخلا ةمواقم نم

 سفنلا ملع ءىدابم نم ايسيئر أدبم ققحي ةقيرطلا هذهب هنأ « ىواحلا » اذه ىردي الو
 فقوتلا اضيأ نكمي هملعت نكمي ام نأو « باستكالاو ملعتلل عضخي فوخلا كولس نأ وهو
 . مهتافرصتب ءادتقالاو نيرخآلا ةظحالم لالخ نم هملعت نع

 تب 8 عجبت



 اهنم ءافشلا اضيأ نكمي هنإف اهباستكإ نكمي ةئيسلا كولسلا لاكشأ ضعب تناك اذإو
 اذهلو « هملعتن ال نأ ملعتن نأ نكمي هملعتن امف . ةيفولفابلا ءىدابملا سفنب اهجالعو
 لافطألا دحأ فواخم ةلازإ ىلع لمعت نأ ( 7 عجرملا ) تايسفنلا تاجلاعملا ىدحإ تلواح
 تقولا يف ةفيخملا تاهبنملل ايجيردت هضرعت تذخأ نأب ةلماك ةلازإ ةيئارفلا تاناويحلا نم
 رأفلا وهو فيخملا عوضوملا ناك دقل . ةذلو ءاخرتسإب هماعط هيف لكأي لفطلا ناك ىذلا

 اهيف مدقي ةرم لك يفو « ايجيردت هبيرقت - أدبت - مث, لفطلا نمأ ددهي ال دعب نع رهظي
 نكمأ نأ ىلإ فيخملا عوضوملا بيرقت نكمأ اذكهو « ىولحلا نم ةعطق لفطلل ىطعت
 اذكهو « ةريصق ةرتف يفو فواخم ىأ روثت نأ نود لكأي' لفطلاو ماعطلا ةدئام ىلع هعضو

 هبنمب ( مالظلا وأ رأفلا ) فيخملا هبنملا طبرب ةيطرش ةباجتساك فوخلا نم ءافشلا ثدح
 يف بحب هنضح وأ لفطلا سمل وأ ىولحلا نم ةعطق لثم ءاخرتسإلا وأ رورسلا ىلع ثعبي
 اذهلو « كانه رطخ ال هنأ ىلع هئيمطتو هيعجشت وأ « ةيضرملا هتالاعفنإ ريثت يتلا فقاوملا
 ةداح ةيلاعفنإ ةربخ ثدحت مل ام لافطألا ىدل ىفتخي نيباعثلا نم فوخلا نإف

 . ( ةيتآلا ةروصلا رظنا ) اهروهظ دنع ( فيوختلاك )

 نكمي هيجولويبلا وأ ةيعيبطلا مولعلا يف نيناوقلا لثم كلذ يف اهلثم ةيكولسلا نيناوقلاو
 لاكشأ ضعب يف ثحب امك «ريمدتلاو ررضلل اهمادختسا نكمي امك ةدئافلاو عفنلل اهمادختسإ
 وأ « ةماعلا نكامألا يف وأ عراشلا يف هروهظ لعجي رلته ناك دقلف « ةيسايسلا ةياعدلا

 كلذب وهو « ةيركسعلا ىقيسوملاو جيجضلاو « ةراثإلا عاونأ ىتشب انورقم تالافتحإلا لالخ
 يف ةوق بستكي يكلف : ةيسيئرلا طيرشتلا ءىدابم دحأ « يعو نود وأ يعوب قبطي ناك
 . كلذ ىلع ةلادلا تاهبنملاب انورقم هروهظ لعجي ناك ( ةيطرش ةباجتسإك ) نيرخآلا نيعأ
 يف اهفده بيلاسأ برعلا عم مدختست ليئارسإ نأ ( )١2 نويسايسلا نوللحملا ظحاليو

 ليئارسإ راهظإب كلذو . هفوخو مالستسإو ةيبلسب اهل نوبيجتسي ثيحب مهطيرشت ةياهنلا
 بيجتسي نأب وأ « حساك ىركسع موجهب رخآلاو نيحلا نيب ام موقت نأ وأ ءرهقت ال ةلودك
 ةيبرعلا ةيئاعدلا بيلاسألا نم اريثك نأ بيرغلا نمو . ةيبرعلا ةوقلا ىلع ةرداب ىأل فنعب
 ىلع زيكرتلا نم الدب ليئارسإلا قوفتلا راهظإ يف غلابت نأب ةروصلا هذه ميعدت ىلع عجشت
 . فعضلاو ةوقلا بناوجل يعوضوملا ريدقتلا

 انتايح ىف أدبملا اذه ةيمهأ نم للقي ال طيرشتلل ءىسلا مادختسإلا نإف « لاح ةيأ ىلعو
 وأ صاخشأ كانه امنإو ريرش رخآو نسح ىملع نوناق ةقيقحلا ىف كانه سيلف « ةيناسنإلا
 . ةعفان وأ ةراض ةقيرطب نيناوقلا هذه مدختست تاعامح
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 1 ليت تعا ٠ كالاتن ل ؟كددل لدنك

 امك ءاهاشخي ال وهو بشي نيباعثلا ديص اهتنهم ةلئاع يف ومني ىذلا لفطلا ( ه0 لكش )

 بستكي فوخلا نأ ىلع اذه لديو « شاور وبأ» ةيرق نم ىرصملا لفطلا اذه ةروص ريشت
 نيبامثلا روهظ دنع نيغلابلا نم ةداحلا ةيلاعفنإلا تاباجتسإلل ةجيتن

 ةيح



 ديفتسي نأ رلته عاطتسا (ه8 لكش )

 هتوقو هتيصخشل ةياعدلا ىف طيرشتلا ءىدابمب
 ىلع ةماتلا ةرطيسلا نم كلذ دعب هنكم امم

 ىزانلا بزحلاو ايناملأ .

 ةبقاعلا لالخ نم ملعتلا (ب)

 ركفت وأ ملكتت امإ نحنف « كولسلا وأ فرصتلا نع فقوتت ال انتايح نم ةظحل لك يف

 .ام ةبغر عبشن وأ انيعم افده ققحن نأ كاذ وأ فرصتلا اذه نم امئاد بغرن نحنو
 دق انفده دجنف . ةبوغرملا تاريغتلا ىلإ ىدؤت دق تافرصتلا هذه ضعب نأ انايحأ ثدحيو
 لخد ال ةيصخش ةبغر قيقحت وأ نيرخآلا يف ريثأتلا وه فدهلا عوضوم ناك ًاءاوس « ققحت

 دجنف . ةيباجيإ جئاتنب انيلع دوعي فرصتلا اذه نأب رعشن كلذ انلعجيو . اهيف نيرخأآلاب
 : . ةمئاذ ةبستكم ةيكولس ةيصاخ حبصي نأ ىلإ ةلثامملا فقاوملا يف فرصتلا اذه رركن انسفنأ
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 ةطقن مهف نع ازجاع هسفن دجي هنكلو هذاتسال تصني ىذلا بلاطلا « لاثملا ليبس ىلع ذخ

 انسحتسم ذاتسألا ىلع رهظت حايترإلا تامالعب اذإف هذاتسأ ىلع هلاؤس حرطي وهف اذهلو ةنيعم

 ءاقلإل دادزيس كلذ دعب بلاطلا اذه سامح نأ وه بلاغلا نظلا نأ . لاؤسلا اذه هذيملت نم

 هكولس ذخأ دقل . ةلثامملا فقاوملا يف هريغ ىلعو « اذه هذاتسأ ىلع ةلئسألا نم ديزملا

 . هذاتسأ نم هءاج ىذلا ليمجلا دئاعلل ةجيتن ىوقيو معدتي لاؤسلا بح ىلع مئاقلا

 يف بلاطلا نأ ول اذام اهوجرن يتلا ةبقاعلا ىلإ انايحأ ىدؤت ال تافرصتلا نم اريثك نكل

 وأ مكهتلا يف ذخأي هلاؤس ىلع هبيجي نأ نم الدب هذاتسأب اذإف هلاؤس ىقلأ قباسلا لاثملا

 كلذ دعب ءىفطنت دق هتبغر نإ حجرألا نأ - ةلئسألا حرط يف هتجاذس نمو هنم ةيرخسلا

 . ةلئسألا نم ديزملا حرط ىلع اذه دعب مدقي نلو

 . ةئيبلا ىلع
 هذه نم لعجي نأ (8.5. 5185268) «رنيكس » وه درافراه نم ملاع عاطتسا دقو

 ءامسأ اهيلع قلطت « فولفاب » ةيرظن نع اهتميق لقت ال ملعتلا يف ةيرظنل اعوضوم ةقيقحلا
 راطإ رظنا ) 7 لاعفلا ملعتلا وأ ") ةبقاعلاب ملعتلا وأ « ميعدتلا قيرطب ملعتلا اهنم ةفلتخم

 . ( يناسنإ ملاع يف ةيكولسلا « رنيكس » : ( ٠١ ) حراش

 هنأ ىلع كولسلل رظنلا ساسأ ىلع انحرش اميف موقي « فولفاب » روصت ناك اذإو
 « ةيلصألا تاهبنملا نيب نوكتت يتلا ةطبارلل ةجيتن يلآ وحن ىلع ثدحت ةيطرش تاباجتسا
 ةليصح وه كولسلا نأ ساسأ ىلع هلمجم يف موقي « رنكس » جهنم نإف « ةيطرشلا تاهبنملاو
 .راثآ وأ جئاتن نم هل ىدؤي ام

 يف « ةمامح وأ » عئاج رأف لقن لكش ذخأي هبراجتل ماعلا ءانبلا ناك دقف اذهلو
 ىلع طغضلا يف حجن اذإ الإ عئاجلا ناويحلل ماعطلا هنم طقسي ال.ماعطلا نم ءاعو هب قودنص

 تاباجتسا رأفلا نم ردصت تناك دقف عبطلابو ٠ قودنصلا لخادب ةتبثملا تاعفارلا دحأ
 . قودنصلل لقني ناك امدنع ةددعتم ةيئاوشع

 45 نورك ال1

 ( 0" ) تمضمسأا علمنا 01111
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 ىأ « ءاعولا نم طوقسلا يف ماعطلا أدبي ةعفارلا ىلع ةقدصلاب طغضي رأفلا ناك امدنعو
 . ةباجتسولل ميعدت ثدحي

 0 ا ا لا و ىلعو

 رهظي نأ الوأ ملعتي نأ هيلع ناك لب - فولفاب دنع ةلاحلا ىه امك - هروهظ رركتي
 هذه ىلع قلطي انه نمو . فدهلل لوصولا يف ةلاعفلا تاباجتسإلا نم ةلسلس وأ ةباجتسا
 اذإ 000 نم ةنيعم بناوج ةيوقت ناكمإلاب نأ ىلإ ةراشإلل لاعفلا طيرشتلا مم ١ ةيرظنلا
 ازتت ةحيحصلا ةباجتسإلا تناك دقف لعفلاب ثدحي ناك ام اذهو « 0 اهانيقعأام

 . كلذ دعب ناويحلا كولس يف حوضوب

 - فدهلا لوصولا لعج « مئامحلا ىلع « رنيكس » اهيرجي ناك يتلا براجتلا ضعب يفو
 ةلسلسب لب - ةعفارلا ىلع طغضلا ىأ - طقف ةدحاو ةباجتسإب ال انوهرم « ماعطلا طوقس وهو
 تارتف ىلع تاوطخ ءادأ دعب وأ « ةئيعم ةيعاقيإ ةقيرطب رقنلاب مايقلاك تاباجتسالا نم
 مادختساب «زيكس :٠ عاطتسا دقو 2( صقرت اهنأكو اهلالخ مئامحلا ودبت ) ةنيعم ةينمز

 يف ليثم اهل قبسي مل ةقيرطب هرويطو هتاناويح كولس لكشي نأ اهيلإ لصوت يتلا ءىدابملا
 نأو « اناحلأ فرعت نأو ٠ صقرت نأ تاناويحلا ضعب ملعي نأ عاطتسا دقف ةيرشبلا خيرات
 . ةلواطلا سنتك ةدقعملا تابعللا ضعب بعلت

 رثكأ نم تاناويحلا كولس ليكشت يف «زيكس » اهل لصوت يتلا جئاتنلا ربتعت اذهلو
 , ةفلتخملا تالاجملا يف تامدخلل اهعيوطت نيلواحم اهنم نولهني ءاملعلا ذخأ يتلا رداصملا
 امم « يعامتجإلا روطتلاو حالصإلا اياضقو « ةعانصو « ةيلقع ةحصو « ةسايسو « ةيبرت نم
 ءايشألا نع انميهافم نم اريثك تبلق يتلا تايرظنلا رطخأ نم « ةيرظنلا هذه نم لعج
 كولسلا ليكشت مكحت يتلا ةيكولسلا ءىدابملا مهأل ةرظن نم دبالف اذهلو ٠ بقع ىلع اسأر
 : رنيكس قفو

 كولسلا ملعت يف ةلاعفلا لماوعلا
 نم طامنأ وأ ةباجتسا عويش ىلع دعاست اهنأ نيبت يتلا ةيسيئرلا ءىدابملا ضعب يلي اميف

 : ةيكولسلا تاباجتسإلا
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 ١ - يباجيإلا ميعدتلا ©

 ةباجتسإ ثودح يف ةدايز ىلإ ىدؤي لعف ىأ ىلإ ماع لكشب ميعدتلا موهفم ريشي

 امعدم ربتعي قودنصلا يف ةعفارلا ىلع طغضلا رثأ ماعطلا طوقسف . اهراركت وأ « ةنيعم

 . ةحيحصلا تاباجتسإلا ملعت ةءافك ىلع دعاسي

 ىدؤي لعف ىأ وأ مامتهإلا وأ تآفاكملا فلتخم ىلإ ريشيف يباجيإلا ميعدتلا امأ

 ةعطق ميدقت كلذ ىلع ةلثمألا نمو « هليكشت يف بغرن ىذلا كولسلا يف ةدايز ىلإ هروهظ

 . يلزنملا هبجاو ءادأب موقي وأ هترجح فظني وأ هريرس بتري نأ دعب لفطلل ىولحلا نم

 ءاقبل 0 يجولويب عفاد وأ « ةيلوأ ةجاحل اعبشم يباجيإلا ميعدتلا نوكي دقو
 عونلا اذه نأ مولعملا نمو . سنجلاو « بارشلاو ماعطلا لثم كلذو ( ناويحلا وأ ) ناسنإلا

 حاتفنا وأ « بارشلا 00 طوقسف « تاناويحلا براجت يف مدختسي ىذلا وه ميعدتلا نم

 تامعدم اهعيمج ربتعت ةعفارلا ىلع ةئيعم ةقيرطب 0 ءرأفلا يثنأل لصوم باب

 ١ عجرملا رظنا ) ةرشابم ةيلوأ ةيباجيإ

 بناوجلا ةدايزل مدختست يتلا بيلاسألا كلت يف لثمتي ايعامتجإ ميعدتلا نوكي دقو
 دنع مامتهإلا ءادبإو « عيجشتلاو ظيرقتلاو حدملا لثم كلذو « يناسنإلا كولسلا يف ةبوغرملا
 موقت يتلا لماوعلا نم يعامتجإلا يباجيإلا ميعتتلا نأ دكؤملا نمو « بوغرم كولس روهظ
 نم ريثك يف هحاجن تبثأ دقو « ماع لكشب ةيناسنإلا ةيعامتجإلا ةايحلا يف ماه رودب
 كولسلاو ىضرملاو لافطألا تالكشمل جالعلا « ةغللا باستكإو « ةيبرتلا لثم قيبطتلا نيدايم
 ىدؤت يلمعلاو يظفللا انعيجشت وأ « نيعم كولس نع اناضرب صخشلا راعشإف . يعامتجإلا
 0 + ةيودلمل هلا ريققا ىلا
 : يبلسلا ميعدتلا - ؟

 موقي هنإف همأ هتلمح اذإ الإ فقوتي الو « خارصلاو ءاكبلا يف لافطألا دحأ أدبي امدنع

 وأ رفنم هبنم راهظإ نع فقوتلا وه يبلسلا ميعدتلا نأل . يبلس ميعدت ةيلمعب ةقيقحلا يف

 هبشي يبلسلا ميعدتلاو « ( اهلفطل مألا لمح ) ةبوغرملا ةباجتسإلا روهظ دنع ( خارصلا ) هيرك

 (؟ ) ظمووتازاع مادا ع
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 . كولسلا نم ةبوغرم بناوج يف عويش ىلإ نايدؤي امهيلك نأ ثيح نم ىباجيإلا ميعدتلا
 بوبحم معدم ميدقت وأ « ةباثإ حنم نضتي يباجيإلا ميعدتلا نأ ثيح نم نافلتخي امهنكل
 نضتيف يبلسلا ميعدتلا امأ « ةبوغرملا ةباجتسإلا روهظ دنع ( يعامتجإ وأ يجولويب )
 . بوغرملا كولسلا روهظ دنع هيرك معدم قيبطت نع فقوتلا

 رهظي نأ دعب رأفلا عيوجت نع فقوتلاك ) ايجولويب اناميإ نوكي دق يبلسلا ميعدتلاو
 لاثملا يف ءاكبلا نع لفطلا فقوتك ) ايعامتجإ نوكي دقو ( تاباجتسإلا نم الوبقم اطمن
 بساكملا ضعب قيقحت يف حاجنلا دعب لمعلا نع بارضإلا نع فقوتلا وأ « ( قباسلا
 . لمعلا طورشب ةصاخلا بساكملا ضعب وأ « ةيداملا

 ©: باقعل | #

 فلتخي وهف اذهلو بوغرم ريغ كولس روهظ دنع رفنمو ملّؤم هبنم راهظإ باقعلا ينعي دق
 امأ « بوغرم كولس عويش يف ةدايز وه يبلسلا ميعدتلا نم فدهلا نأل . يبلسلا ميعدتلا نع

 امدنع لفطلا برض باقعلا ىلع لاثمكو . بوغرم ريغ كولس نع فقوتلا وهف باقعلا
 ةمئالم ريغ ةيعامتجإ تاباجتسإ رثأ لصفلا نم ذيملتلا هرط وأ « ةيلزنملا هتابجاوب موقي ال
 يف لاقت ال ةتكن ىلع كحضلا مدعك بوغرم ريغ فرصت لهاجت وأ ( الثم جيجضلا ةراثإ )
 . مئالملا اهعقوم

 هيلع دوعي دق فقوم نع ( ناويحلا وأ ) صخشلا داعبإ لكش انايحأ باقعلا ذخأيو

 راهظإ نع فقوتلا وأ ؛٠ لمعلا نم لصفلا لثم قباس يباجيإ معدم نم هنامرحب وأ ةدئافلاب
 باقعلا نم لكشلا اذه ذخأيو . قئال ريغ وأ احراج هربتعن فرصت رثأ ةقادصلاو دولا تامالع

 فيلاكت بولسألا انه ىمسيو .اهروهظ دنع ةضوفرملا ةباجتسإلا ميرغت انايحأ
 تامالع قرخ دنع نيقئاسلا ىلع ضرفت يتلا ةيداملا تاءازجلا ربعتو « (*9 ةءاحتمالا

 اذإ ذيملتلا ةجرد ضفخن امدنع اضيأ انه ىلع لاثمكو . عونلا اذه ىلع ابيط الاثم رورملا

 . شغي وهو طبض ام

 (*) نقلل

 ( **) رهومممقع مقا

 سه الهو أ



 يتلا تاساردلا نأ الإ « بوغرملا ريغ كولسلا فقوت يف ديفي دق باقعلا نأ نم مغرلابو

 نمف « كولسلا رييغت يف امئاد الاعف نوكي ال دق نأ تنيب ناسنإلاو تاناويحلا ىلع تيرجأ

 امك : ىرخأ فقاوم يف روهظلل بوغرملا ريغ كولسلا عجري ام ةداعف تقؤم هريثأت نأ هبويع

 يلصألا كولسلا نم اهريثأت يف أوسأو ةبوغرم ريغ ةديدج ةيكولس طامنأ روهظل ىدؤي دق هنأ
 ةيلاتلا تارملا يف هعفدت دق هبجاو يف ةرم لمهأ هنأل برضلاب لفطلا باقعف « بقاعي ىذلا

 وجلا نم قلقلاو فوخلاب وأ « ةيعقاو ريغ بابسأ لاحتناب بذكلا وأ ةسردملا نم بورهلا ىلإ
 . كلذ دعب هلك يساردلا هلبقتسم يف رثؤي دق امم . ىساردلا

 هنكلو هيركلا لعفلا نع فقوتلا ىلع صخشلا مغري دق هنأ باقعلا يف ام أوسأ لعلو

 . اهئادأ بولطملا ةيباجيإلا لاعفألا حاضيإب ابوحصم نوكي نأو « ايساق نوكي ال نأ : اهنم

 : الاعف ميعدتلا نوكي نأ - ؛

 : اهنم طورش نم دبالف هوجرملا ةجيتنلا ءاطعإ يف ميعدتلا حجني يكل

 ىدل ام ةميق هل نوكت نأ بجي ىأ « نئاكلا نم ابوغرمو امئالم نوكي نأ ( أ )
 امنيب «ةيدقن ةعطقب هتدعو ام اذإ ديج رهظمب روهظلا يف لافطألا دحأ طشني دقف درفلا

 نم معدملا سفنل هتاباجتسإ فلتخت دق دحاولا درفلاو . رخآ لفط كولس يف كلذ رثؤي ال

 فقوتي دقف . ميعدتلا اهيف مدقي يتلا ةظحللا يف هتابغرو هتاجايتحإ بسحب رخآ ىلإ تقو
 ىف « نمثلا » اذه ضفري دق هنكل « ىولحلا نم ةعطق هل تمدق اذإ ءاكبلا نع لافطألا دحأ

 . اعئاج هيف نوكي ال رخآ فقوم

 رخأتم ءاج اذإ هتلالد دقفي دق الإو « ةبوغرملا ةباجتسإلا رثأ ايروف نوكي نأ ( ب )
 . همعدت ىذلا يلصألا كولسلا نع فلتخت كولسلا نم بناوجب طبتريف هدعوم نع أريثك

 ناك لاثملا ليبس ىلعو .رمتسملا ميعدتلا نم لضفأ عطقتملا ميعدتلا ( ج )

 ميدقتب تاباجتسإلا ضعبل ةرمتسم ميعدت ةيلمعب اهملعي تاناويح نيب نراقي «رنيكس »
 ميعدت متي ىرخأ تاناويحب « جالزملا ىلع طغضلاب اهيف حجنت ةرم لك يفو اروف ماعطلا
 روهظ ىلع جالزملا ىلع طغضلا ىدؤي ثيح . عطقتملا ميعدتلا لعفي اهيدل ةباجتسإلا سفن
 ثيح نم تاناويحلا نم نيعونلا كولس يف اديدش اتوافت ظحاليف ءرخآلاو نيحلا نيب ماعطلا
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 ةباجتسإلا راركت يه تاناويحلا ترمتسا ىلوألا ةلاحلا يفف « ةحيحصلا ةباجتسإلا ملعت ةوق

 امأ «روهظلا نع اهدعب تفقوت ةرم ةئامثالثل - ماعطلا اهبحصي نأ نود ىتح - اهتملعت يتلا

 ترمتسا دقف عطقتملا ميعدتلا لعفب كولسلا اذه تبستكا يتلا ىرخألا تاناويحلا ةلاح يف

 ميعدتلا نم اليلق نأ . ءىفطنت نأ لبق ةرم فالآ ةتسل اهتملعت يتلا ةباجتسإلا راركت يف
 . ناسنإلا كلذ ىف امب « ةيحلا تانئاكلا لك يف هيف فارسإلا نم ارثأ ىوقأ

 (9 : ىلاتتملا بيرقتلا - ه

 نأ نكمي ال كلذ نأ ةباتكلا ملعت نكيلو ابكرم اكولس لفطلا ملعت نأ ديرت كنإ ضرتفا
 تاباجتسإ ىأ ميعدت يف أدبن نأ لضفألاو . ةدحاو ةعفد كولسلا اذه ميلعتل ةرشابم زفقلاب متي

 معدت تنأف ٠ يئاهنلا فدهلل لوصولا ىتح هب روطتت نأ اهنأش نم نوكي لفطلا نم ردصت
 ةعطق ىلع ةفدص اهعضي يتلا « هتاشبرخ » نم ذخأتو « ملقلا اهب كسمي يتلا ةقيرطلا هيدل

 اهتباتك نقتي نأ دعبو « اهراركت ىلع هعجشتف ماقرألا وأ فورحلا ضعب ىلإ اهبرقأ قرولا نم

 ىذلا كولسلا نم ايجيردت برتقت اذكهو .. ةديدج ةهباشتم ماقرأو فورح ىلإ هب لقتنت

 :ةملعت نأ ديزت

 نم ةدقعم ةلسلسب موقت نأ همئامحو هتاناويح ملعي نأ «رنيكس » عاطتسا ةقيرطلا هذهبو

 ةلسلس ىلإ كولس لك ليلحت قيرط نع كلذو « يعاقيإ لكشب رقنلاو ء صقرلاك كولسلا
 ميدقتب ةيعونلا تاباجتسإلا معدي نأ مث يئاهنلا فدهلل ةيدؤملاو طسبألا ةيكولسلا رصانعلا نم
 . يئاهنلا كولسلا نم تاباجتسإلا برتقت ةرم لك يف معدملا

 موي لك اهسرامن يتلا ةبكرملا كولسلا لاكشأ نم اريثك نأ كل نيبت عقاولل كنم ةرظنو
 ةفرعم ىتحو ةيضايرلا باعلالا ةسراممو « ةغللا لفطلا ملعت وأ ةرايس وأ ةجارد ةدايقك
 اعيمج اهملعت يف حاجنلا عضخي امنإ ةيعامتجإلا تاقالعلا يف ةقئاللا كولسلا بناوج
 . مئالملا كولسلا نم يجيردتلا بارتقإلا ىلع ةمئاقلا ةيلمعلا كلت لالخ نم ايجيردت

 : بوغرملا كولسلا راهظإل ةئيبلا دادعإ - 5

 اميف انواعتي نأ ىدحتلاو ةسكاشملل نيلايم وأ نييناودع نيلفط ملعت نأ ديرت كنإ ضرفنل
 اذه يف امهكولس لكشتي ثيحب امهب ةطيحملا ةئيبلا دعت نأ كلذل لئاسولا دحأ نم « امهنيب

 ش ( * ) ةانع 0 عووزالع قم 0112110
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 ميعدتلاو ىلاتتملا بيرقتلا لثم ملعتلا نيناوق نم ريثك لبطفب نكمأ دق ( 56 لكش )
 بّوِصت وأ .« ىقيسوملا فزعت وأ صقرت نأ تاناويحلا نم ريثك ميلعت تاباجتسإلل .لاعفلا
 وهو ىروحملا روعشلل ةلصوملا تاباجتسإلل ىجيردتلا ميعدتلاب كلذو . نيعم فده ىلع
 . بيوصتلا وأ فزعلا وأ صقرلا

 ل #هع



 امهعضت نأ وأ « اهئادأل نينثإ نواعت بلطتت ةبعل اهب ةرجح يف امهعضت دق الثمف « هاجتإلا

 يمارحلاو ىركسعلا ) هيدؤي رود لفط لكل اهيف نوكُي اباعلأ بلطتت ةيعامتجإ فقاوم يف
 . ( باصنلاو ةدشلا وأ نيردملاو ةليسلقلا وأ الكم

 الو اطيسب هبراجت ءارجإل هدعأ ىذلا هقودنص نوكي نأ « رنيكس » ىعار دقف اذهلو

 اذإ الإ اذه نم رثكأ تاتتشم الو ؛ اهطغض وأ اهرقن بولطملا ةعفارلا نم رثكأ ىلع ىوتحي

 نم طاشنب مايقلا وأ ةءارقلا ىلع عجشتت وأ عجشت نأ ديرت تنك نإ نكمملا نمف اذكهو
 . هئادأ بولطملا طاشنلا ادع اميف تاتتشملا لك بجحت ثيحب ةرجحلا ءىيهت نأ ليبقلا اذه

 ناسنإلا ملاعل «رنيكس » لمعم نم

 تاقيبطتلا ىلع ةحمل

 عفاودلل ةلصحم كولسلا نأب ةلئاقلا «رنيكس » ةيرظن يف رمألا ةقيقح يف ديدج ال
 يتلا ةروثلا كلت وه اضيأ ديدجلاو « اهعضو يتلا ةقيقدلا ءىدابملا وه ديدجلا نكل « ةباثإلاو
 لصو دقو « ناسنإلا ملاع ىلإ ناويحلا ملاع نم اهب لاقتنإلا دنع ءىدابملا هذه اهتثدحأ

 ةماقإ نكمملا نم نأ اهيف ليخت « نيدلاو ةنيدم » ةياور بتكي نأ ىلإ رنيكسب حومطلا
 ةيباجيإلا تاميعدتلا درجمب ةداعسبو هتقاط لكب اهيف نم لك لمعي ةحجان ةيناسنإلا ةلود

 ةنويموك ٠١(: -) حراش راطإ رظنا) ىرشبلا كولسلا نم ةيباجيإلا بناوجلل
 . ( ىرشبلا كولسلا ةسدنس يف يعامج بولسأ : « © رئيكس »

 ناكمإلاب حبصأو 2 ابيرقت نيدايملا ةفاك يف مدختست ءىدابملا هذه تحبصأ مويلاو

 . ديعقتلا ةديدش ةيكولس بناوج هيجوت يف اهمادختسا

 يف عساو قاطن ىلع مدختست ميعدتلا ءىدابم تحبصأ « ةيبرتلاو ميلعتلا ناديم يفف

 ضرع ىلع اهتركف موقت يتلا ( ١ ) ملعتلا ةزهجأو (9جمربملا ملعتلاب ىمسي ام ريوطت
 وأ « ةلآلا نم نيعم عقوم ىلع اهنم لاؤس لك ىلع هتباجإ ذيملتلا بتكي ةلئسألا نم ةعومجم

 (*) ال وللعس 1 (1*) همورقسمسعل ا عقسلال 8.
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 تناك اذإ امأ . يلاتلا لاؤسلا حرطي ةحيحص هتباجإ تناك اذإف « مئالم حاتفم ىلع طغضلاب

 نع ةطقنلا هذه دنع ةلآلا فشكتو « ةيناث ةباجإ عضي نأ ذيملتلا مزلي دقف « ةحيحص ريغ
 ..ةيدج لاوس -.نالع] وأ شرعت ولا اعيمز لكن ',اةيناث هزم لدف نإ ةذيسصلا ةباجإلا

 وأ ةدام لك نع ةلئسألا نم جمانرب عضو ضورفملا نمو . ةيميلعتلا ةيلمعلا رمتست اذكهو

 ميلعتل ءىدابملا سفن ىلع موقت ةينورتكلا ةزهجأ مويلا دجوتو « ذيملتلا اهملعتي يكل عوضوم
 . لالدتسإلا ىلع بيردتلاو « ىقيسوملاو لاكشألا زييمتو « عاقيإلاو ٠ يجهتلاو « ةءارقلا
 بدك مادختتلاب هاصعالا وأ نيقنلا لمك لكلا اذهي ةيبيداكألا تاعوضوملا ملعت نكمي' انك
 وأ لاؤس هولتي أريصق سرد الثم اهيف ةحفص لك نمضتت « ءىدابملا سفن ىلع دمتعت ةيميلعت
 نمو . ةيلاتلا ةحفصلا ىلإ لاقتنإلا هنم بلطي نأب ةحيحص تناك نإ ةباجإلا معدتو « ةلئسأ
 يفو ةيانعب ةجردتملا تاحفصلا نم ريبك ددع ىلع بتكلا هذه لثم لمتشت نأ ضورفملا
 ةقيرطلا هذهب ملعتلا نأ نيبت دقو . هتعرس ىصقأب :صخشلا اهملعتي يكل « يقطنم لسلست

 ربكأ دهجب موقي بلاطلا نأو ء سيردتلا يف ةيديلقتلا قرطلا نم عرسأ نوكي ةثيدحلا
 . اهيف حاجنلل

 : ريبك لضف رنيكسل اهيف حبصأ يتلا تالاجملا نمو

 ريوطت ةيرظنلا هذه ىلع ادامتعإ نكمأ دقف « ةيلقعلاو ةيسفنلا ضارمألا ناديم
 نم ةضيرملاو ةذاشلا بئاوجلا ليدعت ىلع مئاقلا يكولسلا جالعلا وه هلماكب يجالع جهنم
 جهانملا نم مويلا يكولسلا جالعلا حبصأ دقلو . ةبوغرم بناوج ىلإ اهليوحتو كولسلا
 لافطألا لاوبو رفاظألا مضق نم اءدب « ةيكولسلا تابارطضإلا نم ةريبك ةفئاطل ةمئالملا
 مويلا ءارو اموي دراوتت ةثيدح ريراقت كانهو . ةميرجلاو ٠ سوالهلاو ناهذألا ىلإ ىدارإاللا
 نم ةيباجيإلا بناوجلا ىلع عيجشتلا عم « هنم ريفنتلاو ذاشلا كولسلا لهاجت نأ تبثت رخآلا
 بوغرملا كولسلا نم طمن روهظ دنع مامتهإو « حيدم نم تامعدملا ةفاك مادختسإب كولسلا
 نع ديزملل ثيدحلا ىسفنلا جالعلا انباتكل عجرا ) ةيصخشلا يف ةمماح جئاتن ىلإ نايدؤي
 . ( عجارملا ةمئاق يف ( ١ ) مقر عجرم هتاقيبطتو يكولسلا جيالعلا

 (*)« ىحنملا داصتقإلا » جهنمب ىمسي ام ىلإ ةراشإلا نود عوضوملا اذه كرتن نأ ديت الو
 تايفشتسملاو . ىلقعلا فعضلا تاسسؤم ةيرادإ نيدايم يف عساو قاطن ىلع مدختسي ىذلا

 (* ) 1هاععرت 0ع0201319/

 - ه1



 1 ليت تعا ٠ كالاتن ل ؟كددل لدنك

 ةيبرتلا ناديم يف ةصاخ عساو قاطن ىلع خملا تايداصتقإ جهنم مدختسي ( 0 لكش )
 نم ةبوغرملا بناوجلا ةقدب ددحت ثيح رنيكسل لاّعفلا ملعتلا ءىدابم .سفن .ىلع موقيو
 : ملعتلا متي نأ ىلإ ةيدام وأ ةينادجو تاميعدتب اهروهظ معديو كولسلا

 - هال



 موقتو لاعفلا ملعتلا ءىدابم سفن ىلع هتقيقح يف موقي ىذلاو ٠ سرادملاو ةيلقعلا

 : ىلع جمانربلا اذه نم ةركفلا

 نع فقوتلا نكيلو » اهقيقحت بولطملاو كولسلا نم ةبوغرملا بناوجلا ديدحت | ١-
 ةيلزنملا تابجاولا ءادأ وأ ٠ يفشتسملا يف ديجلا رهظملا وأ ءربنعلا ةفاظن وأ ناودعلا

 نع اديعبو اددحمو ايعون ديدحتلا اذه نوكي نأ ىلع » ةسردملا يف لافطألا نيبرنواعتلاو

 . اهياعيتسا ضيرملا وأ لفطلا كرادإ عيطتسي ال يتلا تايمومعلا

 ةسائر ةهزن « رئاجس « ىولح ةعطق الثم درف لكل ةبسانملا تاميعدتلا ديدحت - ؟

 . خلا ... فصلا

 وأ « ةمجن الثم لدابتلل طئاسو عضوب اهروهظ دنع ةبوغرملا كولسلا بناوج ةأفاكم - ٠

 . بوغرملا كولسلا اذه اهيف رهظي ةرم لك دنع مسإلا مامأ عضوت ةطقتن وأ « كرام

 امك لبق نم ةددحملاو ةمئالملا تامعدملاب ( تاكراملا وأ ) طئاسولا هذه لاديتسإ -

 هالعأ ( ؟ ) مقر يف

 همادختسا نكمي امك ىربك تاعامج ىلع همادختسا ناكمإلاب نأ جهنملا اذه ايازم نمو

 كولسلا نم ةيباجيإ بناوجب مايقلل عفادلا ةدايزو « ةذاشلا بناوجلا نم ريثك ليدعت يف
 (8) عجرم ةيرظنلا هذه تاقيبطت نع ديزملل رظنا ) ةيعامتجا وأ تناك ةيميداكأ
 .(ا١١اء(و)و

 مسر يف اضيأ اهمادختسا نكمأ دق ناسنإلل ةيكولسلا ةيؤرلا هذه نإف ءاذه نع الضف

 مسر يتلا « نيدلاو ةنيدم » نع هتياور رنيكس رشن امدنعف . لماك ىملع عمتجم طوطخ

 هنأ ىردي نكي مل امبر « ثيدحلا عمتجملا هيلع نوكي نأ بجي امل ةيكولسلا هتيؤر اهيف
 تلاوت دقف . اهئاشناب مايقلا اولوتي نأ بجي ةيلعف ةنيدمل اجذومن بابشلا مامأ مسري ناك
 تاعمجت ءاشنإ يف نواعتلل ةيكيرمألاو ةيبروألا دالبلا فلتخم يف بابشلا نم تالواحم

 يف هتايرظنو هتياور يف رنيكس اهحرتقا ينلا ءىدابملا سفن ىلع ادامتعإ ( تانويموك )
 . ىرشبلا كولسلا ةسدنه

 « ميات » ةلجم اهنع ترشن يتلا 78ةه 06 « كوأ نيوت » ةنويموك تالواحملا هذه نم

 يف تاباشلاو بابشلا نم ؟؟ ريغصلا عمتجملا اذه سيسأتب ماق ( ٠١ ) 1541 ةنس ةيكيرمألا

 - هر اس



 نجاودلل ةريظحو « ىقيسوملل لحمو « ءاضعألل نكسم ىلع ىوتحتو اينيجرف ةيالوب ةعرزم
 تاشقانملا ديعاومو ةيفاقثلا تاطاشنلا نع نلعت تانالعإ ةحول نع الضف « ىشاوملل ىرخأو
 . ءاضعألا نيب متت يتلا

 . ىواستلاب لمعلا عيزوتب حمسي كباشتم ماظن بسحب ةعزوم ءاضعألا نيب لمعلا لوادجو
 ريدقتلاو مارتحإلاو ايازملا سفن يقلي عيمجلاو » ةيرخف ءامسأ وأ باقلا ءاضعألا نيب دجوت الو
 . < ىواستلاب

 ملا رعد ب هام يا حجما

 :٠ را خم انيعف:ايولسأ وأ ةضاخ ةديقع

 : 0 الف . ةظحل لك يفو ايموي هتسدنهو دارفألا كولس ليكشت تالواحم ىرجتو

 ايي وكف وأ انأر قيوخألا هيلع قضوفي نأ لواسي وأ نمار وأ ضني نفكفل ليش

 كال امأ . ةثويموكلا :ءانضعأ نع ةيوغرملا ويغ ةيكولسلا بناوجلا لك :لفاجت تحب ناك

 ىتش يقلي ناك دقف ينافتب لمعلاو حماستلاو ةدوملا راهظإو « نواعتلاك مئالملاو بيطلا

 . هنم ةبوغرمو ةسوسحم تامعدمل دعب اميف مجرتي

 هل نوكت دق ةيكولسلا ءىدابملا ىلع هلماكب عمتجم ةماقإ نأ نم مغرلابو « اذكهو
 « سسألا ىلع عمتجملا اذه لثم ةماقإ نأ هيف كش ال ىذلا نإف « ةلضاف ةنيدم ىأك هلكاشم
 . هذيفنت ناكمإلاب رمأ ةيملعلا تايطعملاو

 مغرلابو ميعدتلا هكر اعلا ةيرظنل ةثيدحلا تاقيبطتلا ضعب ىلع ةعيرس ةرظن هذه

 نم ةيرظنلا هذه همدقت نأ نكمي ام ىدم حوضوب ظحالي نأ عيطتسي ءىراقلا نأ نم

 يف هيلع مجهتلل انايحأ لصت تناك ةجردل رنيكس دقتنإو « ةدشب تدقتنإ دقف « تازاجنإ
 ةقيقحلا يف ودعت ال ميعدتلا ءىدابم نأب الثم هيلع ذخأ دقلف . ةماعلا هتارضاحمو هتاعامتجإ

 نأ ةقيقحلاو .رشبلا كولس يف مكحتلاو طابضنإلل اضرفو ةرطيسلل اليبس اهنوك نم رثكأ
 هفاشتكإ ىلع رنيكس دعاس ةايحلا ءىدابم نم أدبم - ءىراقلا ىري اميف - ميعدتلا

 مدختسي دق امك ةمكحب مدختسي دق رخآ ىملع أدبم ىأك يسفنلا يملعلا أدبملاو « هريوطتو
 كلذ ةثافنلا تارئاطلا ةعانص يف تمدختسا دق « الثم « ةيكيناكيملا نتوين نيناوقف شيطب
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 تاراضحلا ىلع اعالطإ رثكأ سانلا نم لعجو ةيناسنإلا ةايحلا ىرثأ ىذلا لهذملا فشكلا
 .ةعانص يف تمدختسا ىتلا اهسفن يه ءىدابملا هذه نكلو « ةريصق تارتف يف ىرخألا
 هوسلا مادختسالا اذه :لثمو: «٠ ءايربألا .تارقعب كتفلاو كالهلا :تاودأ < ةرمدملا خيراوضلا
 ْ . .يملغلا ةيبلا الو" اغلا بيغياأل

 نكمملا نم نأ فاشتكا يف يماسألا لضفلا « ميعدتلا ءىدابمل ناك دقف « اذهل فضأ

 بناوجلل ميعدتلاب جاتنإلا» لمعلا ىلع مهتايناكمإ عفدو مهكولس ليدعتو رشبلا هيجوت

 نمةيباجيإلا بناوجلا ىلع ازيكرتو امامتهإ رثكأ سانلا حبصأ ةيوازلا هذهبو « ةيباجيإلا
 كش نود اذه يفو . اهباقعل ةضيرملاو ةذاشلا بناوجلل رظنلا نم الدب « اهميعدتل كولسلا

 . اهب وهزي نأ يملعلا ثحبلل قحتسي ةيناسنإ ةوعد

 ( ٠6 ) مقر حراش راطإ

 يناسنإ ملاع ىف رنيكس

 ملع يف ءامسألا عملأ نم «رنيكس » ربتعي
 ةدسقبلا ةيندرعجلا هنري قدمت صاقملا ىيقللا
 ملع ةماقإ وحن ةضيرعلا طوطخلا تمسر يتلا /

 هتامامتهإب اضيأ فرٌعو . بلص يكولس سفن ..
 اقلالطنم :اهيرتستو !اهتنيف ةلواصم ةماعلا اياضتلاب»
 هتامامتعإب فرع امك « هيكولسلا هتايرظنا نم
 « نيدلاو ةنيدم » هتياور لالخ نم « ةيبدألا
 ديدج عمتجم طوطخ اهيف ممري ىتلا (18)

 ,ةعاشملا ةماعلا ةيكلملا ىلع موقي (ايبوتوي ) [!
 ضارغأل صالخإلاو « ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملاو

 « بيط كولس لكل ىخسلا ميعدتلاو عيجشتلاو ٠ بدألاو ىقيسوملاو نفلاك ةقالخ
 وأ ء« دسح وأ « هيهارك نم كولسلا نم ةيبلسلا لاكشألا لك ةياهنلا يف فقوتت ثيحب
 )١9( « ةماركلاو ةيرحلا ءارو ام » نآونعب 0" هنس هل ردص باتك ىفو . ةميمن
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 ( عبات ) ٠١ مقر حراش راطإ

 ايعاو هيف درق لك موقي 27 ىملع ىلاثم عمتجم
 ؟ «رنيكس »وه نمف . ىرشبلا كولسلا نم ةبيطلا بناوجلا ميعدتب

 ملعتو نوناقلاو ةاماحملاب لمعي بأل 16١6 ةنس « اينافلسنب » ةيالوب «رنيكس » دلو

 كرويوينب « نوتلماه » ةيلكب قحتلا مث « 15؟9.ةنس يتح ةيلحملا سرادملاب رنيكس

 ةنس ىلوألا ةيعماجلا هتجرد ىلع لصحو « هتياوه ناك ىذلا بدألا سردي نأ لمأب
 . يقيرغإلا بدألا يف ةيفرش ةجردبو « ىزيلجنإلا بدألا يف 5

 ماق يتلا ةريصقلا صصقلا نم ةعومجم لسرأ « نوتليماه » نم هجرخت دعبو

 نأ لمأ ىلع 1.505[ « تسورف تربور » فورعملا ىكيرمألا رعاشلل اهلسرأ اهفيلأتب
 هتريس ىف ركذي امك - هتشهدل رنيكس يقلتو . ةيدقن تاظحالمب هنم ىظحي

 بتاكلا عجشت « تسورف » نم ةسمحتم ةباجإ « ىتايح يف ةصاخ ءايشأ » ةيصخشلا
 . بتكي أدبو ةحيصنلاب « رئيكس » ذخأ دقو . بدألا قيرط ىف رارمتسإلا ىلع باشلا

 نب الق تايح نم ةيبدأل لحمل هذه ىلع هريس يف قلعي هنأ لإ ٠ ديدش ىلمحب

 . « هلوقأ ماه ءىش ىدل دعي مل هن أ تفشتكا يننكلو » « ناقتاب بتكي نأ لعفلاب ملعت

 يف ةرازغب أرقي ذخأف , ديدج نم ةيميداكألا ةايحلا ىلإ داع فقوملا اذه جالعلو

 . روهشملا ىكولسلا ملاعلا 79/ةله08 « نوسطاو » تاباتكو تايرظن ةصاخ سفنلا ملع

 . سفنلا ملع ةساردل « درافراه » ةعماجب قحتلي نأ ررق اذهلو

 ملع يف هاروتكدلا ىلع اهنم لصح ثيح ةساردلل « درافراه » ةعامج هتلبقو

 ةنس يتح هاروتكدلا دعب ام لمعلل ةعماجلاب رمتساو . 197١ ةنس يبيرجتلا سفنلا

 . « اتوسنيم » ةعماجب نيع ثيح

 نم اهتم اققحتم ةيرظنلا هراكفأ ةغايص نم «رنيكس » نكمت ةرتفلا هذه لالخو
 جئاتن تناك دقو .دعب اميف مئامحلا مث الوأ نارئفلا ىلع ةروهشملا هبراجت لالخ
 يف هتمدختسا ةيكيرمألا ةموكحلا نأ ةجردل ةلهذم ىناويحلا كولسلا طبض يف هبراجت

 ىلع داشرولل مئامحلا بيردت ساسأ ىلع موقت ةيناثلا ةيملاعلا برحلا لالخ ةيرس ةمهم
 . ةيرحبلا ودعلا تالتاقم

 ءانب هيضقب مامتهإلا سفن زربأ

 (*) انامماق

 اا



 ( عبات ) ٠١ مقر حراش راطإ

 نم اهعمج يتلا ءىدابملا مادختسا يف «رنيكس » ددرتي مل « برحلا ءاهتتإ دعبو
 . يناسنإلا كولسلا ىلع اهب دادتمإلا ةلواحم يف ددرتي مل مئامحلا بيردتل هبراجت
 « هتلفطل ةريغص ةفرغ مص « انايدنأ ةعماجب سفنلا ملع مسقل اسيئر نيع امدنعف اذهلو

 نكسب فالس يحج هني قلك قده ةقازدلا نع ةزهطمور نو ةةيكموا» فوصل 'ةنكاو
 تماقو « ةفرغلا هذه يف « اروبيد » هتلفط أشنأ دقو . اهتايح اهيف ضقت نأ هتلفطل

 . ( 1١ ) ةفرغلا سفن مادختسإب دعب اميف اهلافطأ ةئشنتب اهرودب « اروبيد »

 هذه اهب سيردت ةئكيه وضعك « درافراه » ةعماجل « رئيكس » داع ١148 ةنس يف

 ىلع هبراجت هيف ىرجأ ىذلا «رنيكس قودنصب » ىمسي ام ركتبا كانهو . ةرملا
 . نألا اهب يظحي يتلا ةلئاهلا ةرهشلا هتبسكأ يتلا براجتلا كلت مئامحلاو نارئفلا

 ضعب عم ماعطلا طقست ةحتفو ةعفار هيوتحي ام لك طيسب قودنص وه رنيكس قودنصو
 لوصولل جالزملا ىلع طغضلا وأ ءرقنلا تارم ددع لجست ىتلا تادادعلاو ةزهجألا

 . قودنصلا لخاد يف وهو رئاطلا وأ ناويحلا روصتو « ماعطلل

 هقودنص يف ناويحلا كولس مكحت يتلا ءىدابملا نأب عنتقي رئيكس أدب ديدج نمو
 يضمأ دقف اذهلو . ةيبرتلا ناديم ىلإ تاذلابو ىناسنإلا ملاعلل اهب دادتمإلا نكمي
 ةزهجأو جمربملا ميلعتلاب ىمسي ام سسأ عضول ةداج تالواحم يف تانيسمخلا
 لالخ نم ةددعتم تاراهم ملعتي نأ لفطلل نكمي اهلالخ نم يتلاو . لافطالل ميلعتلا
 . ةحيحصلا هتاياجإ ميعدت

 ثحبلل « درافراه ةعماج » نم هدعاقت دعب هتايح نآلا « رئيكس » شيعيو

 نم ةصاخ تايدحتلا نم اريثك ةريثتسم ةرازغب ىلاوتت هتاباتك تلازالو . بيرجتلاو
 مغرلابو . ةباجتسإلا مدعو تمصلل دلخي ام ابلاغ هنكلو . يناسنإلا سفنلا ءاملع ةفئاط
 هتايح نأ الإ هدافحأ نيبو « ةبتاك يهو هتجوز عم ةيضار ةئداه ودبت هتايح نأ نم
 نم هاقلي ىذلا ديدشلا موجهلا اهردصم نوكي دق ىتلا « نازحألاو مومهلا نم ولخت ال
 ىضرملا نم ةفئاط مهلعلو مهتاداقتنإ يف رسلا مهفي ال » : حرصي أميف نيذلا نيضراعملا

 ١8:3 م نييلقنلا امير وأ قييسفتلا
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 جذامنلاو ةودقلاب ملعتلا ( ج)

 ( © يعامتجإلا ملعتلا )

 : نويزفيلتلا نم لافطألا هملعتي امو « ارودناب »
 حامسلاب )١9( 15055 « سور» و 8ةطلانت2 « ارودناب » مأق براجتلا ىدحإ ىف

 فرصتي اصخش فصت يتلا ةريصقلا ةينويزفيلتلا مالفألا ضعب ةدهاشمب لافطألا نم ةعومجمل

 « هيديب هجولا ىلع اهعفصيو « هيمدقب اهلكري ناكو طاطملا نم ةيمد عم ةظلغو فنعب

 . ةريغص عطق ىلإ اهقيزمت دعب اهرثنيو

 ئطظعت ناب: ةيطابحإ ةربخل نوضرعي: لافطألا ناك ناودعلل ةقينعلا ةدهاشملا هذه كعب

 نولقني ذئدنعو اهنم بعللا نم اوهتني نأ لبق مهنم عمجت مث « بعللا نم ةباذج ةعومجم مهل
 ناودعلل اعوضوم تناك يتلا ىمدلا سفن ىه طاطملا نم سئارعو ىمد اهب ىرخأ ةرجح ىلإ
 . ( ١5 ) ةينويزفيلتلا ةدهاشملا ىف

 مهنأ كلذ دعب لافطألا ةظحالم تنيب دقل ؟ ىمدلا هذه وحن لافطألا فرصت فيكف

 مكللاو برضلاب ىأ لبق نم هودهاش ىذلا ناودعلا سفنب ىمدلا هذه وحن نوفرصتي اوذخأ
 دنع ناودعلاب اوفرصتي نأ ةدهاشملا نم اوملعت دقل « ةئيربو ةدماج ءايشأل قيزمتلاو عفصلاو

 . طابحإلاب روعشلا

 يتلا ةعماجلا ىهو ) دروفناتس ةعماج نم « ارودناب ٠ عاطتسا اهريغو ةبرجتلا هذهب
 يف ةديدج ةيرظن ميقي نأ عاطتسا « ( ملاعلا يف سفنلا ملعل مسق ربكأ ىلع نآلا ىوتحت

 .( ؛4) يعامتجإلا ملعتلا ةيرظن مماب مويلا فرعت ملعتلا

 اديدج ايرظن اجذومن مدقي نأ اهريغو ةبرجتلا هذه لالخ نم « ارودناب » عاطتسا دقل

 اعافدنإ اهيلإ عفدنن اننأو ةيرطف ةجاحو ةزيرغ ناودعلا نأ نع ةجئارلا راكفألا ضعب ضراعي
 «ديورف » اهدار يتلا يمفنلا ليلحتلا ةيرظن اهل تجور يتلا راكفألا ىهو .ايرطف

 امئاد ينعت ال جذامنلا ةظحالمو ةدهاشملا نأ اضيأ نيب لب كلذب « ارودناب » فتكي ملو

 « مالسلاو ءرشلاو ..ريخلا اهيفف .( ةضقانتملا جذامنلا ىتشب ةئيلم ةئيبلاف ملعتلا

 (*) ةمعزوا [.عةصاصكم
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 ةناطلا تايدقلا:ةتع لك نينو: تلا ىدعقسحلاو'هوقلا »+ سارعو .3دز) + ةلودقلاو
 انتاجاحو انميق بسحب انكولس ليكشتب انل حمسي ام اهنم يقتننو راتخن تاضقانتلاو

 ايلآ اجاتن هلماكب سيل يناسنإلا كولسلاف ىرخأ ةرابعب نيرخآلا نعو انسفنأ نع انتاهاجتإو
 افي نأ تنكس هو « ققاقابا ديري امك ةيجراخلا قاهبملاو كاطيرتتلل اهلاعو

 ءادتقإلاو ةاكاحملا لعفب بستكت ناودعلا طامنأ نم اريثك نأ « ارودناب » تبثأ ( 7١ لكش )
 ( ١؟ ) نع كولسلا نم ةيناودع جذامنب
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 اعوضومو اطشن . الوعفمو العاف - ارودناب هاري امك - ناسنإلا نوكي نأ « ىرخألا
 ضعب راهظإ يف ةئيبلا هيف مهاست ىذلا ردقلا سفنبو امامت ةئيبلا ايئزج قلخي هنأ « طاشنلل
 نم كنإ « كلذب اهل حممت مل نإ كيف رث *.ت ال دق ةئيبلاف . اهريوطتو ةيكولسلا بناوجلا
 كعلطت ةذفان : اهتاهبنم ىتشب ب ةئيبلا مامأ حتفت تاهاجتإو ميقو لويم نم كلمت ام لالخ
 ارودناب مجن ىذلا يعامتجإلا ملعتلا متي انه نمو تامعدملاو ةلثمألاو جذامنلا فلتخم ىلع
 . ءىدابملاو دعاوقلا ضعب اضيأ هل عضي نأ يف

 ءئدابم ةثالث دوجو ةرورض نع ةسردملا هذه راصنأ ثدحتي يعامتجإلا ملعتلا متي يكلو

 : يتآلا وحنلا ىلع ةيسيئ

 : ىزمر وأ ىرهاظ يكولس جذومن وأ ةودق دوجو ( أ )

 ةودق ةظحالمب ناودعلا رهاظم ملعت ةقباسلا ةبرجتلا يف انظحال امك لافطألا نقتأ دقلف
 دهشم ىف مهمامأ ةيمدلا ىلع ءادتعإلا متي ناك ءاوس هب مايقلا يف اوحجنو . مهمامأ هب موقت

 لالخ نم يضرملا دنع نيباعثلا نم فوخلا ىلع يضقي نأ « ارودناب » عاطتسا ( 58 لكش )

 . ةنئمطم ةقيرطب فحاوزلاو نيباعثلاب نوكسمي نينرخآ صاخشأب ءادتقإلا ىلع مهعيجشت
 ةئثا
 . ( 830ع نمممعلا, 1980 نع ( ةقئاو
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 ناودعلا اذهب نوموقي نيرخآلا ةظحالمب وأ ةكرحتملا روصلا نم ةعومجم يف وآ « ينويزفلت
 .( ؟ه) ةيلعف فقاوم ىف

 . يعقاو يلعف جذومن دوجول جاتحي ال متي يكل ىعامتجإلا ملعتلا نإف ٠ ىرخأ ةرابعب

 ملعتل ىفكي دق باتك وأ « نويزفلت وأ » ةلجم يف اروصم وأ ايزمر هروهظ درجم نإ لب

 لكب لافطألا ةايح ىلعو انتايح ىلع امنيسلاو نويزفلتلا رطخ يتأي انه نمو « كولسلا
 ةيلات ةسارد نيبت اميف لافطألاو . فارحنإلاو ةميرجلاو فنعلا دهاشم هب ءىلتمت ام

 ام اذإ فنعلا رهاظمو يناودعلا كولسلا ةاكاحمل نوهجتيس هئالمز نم ددعو « ارودنابل »

 هذه نودهاشي اوناك ول امك « امامت ةكرحتم روص مليف وأ « ىداع يئامنيس مليف يف اهودهاش

 . ( 4 ) ةيح فقاوم يف ءايشالا

 ايئامنيس امليف دهاشن نحنف « ةيواستم ةجردب انيف اهارن يتلا جذامنلا لك رثؤت الو
 نيرخآلا نود مهدحأب اندحيوت دق انسفنأ دجن اننكلو لاطبألا نم عونتم ددع ىلع ىوتحي

 هذه اهرهظت يتلا كولسلا طامنأل انملعت ىلع كش نود دعاسيس دحوتلا اذه لثمو

 . ةيصخشلا
 ا

 جذامنلاب رثأتن نحنف ءايوق جذومنلا نوكي نأ بجي © دحوتلا ثدحي . يكلو
 ةيباجيإ ةباثإ باثت يتلا جذامنلاب دحوتلا لهسي كلذك . ةلشافلا جذامنلا نم رثكأ ةحجانلا

 جذامنلاب دحوتلا نم رثكأ ىرسلا ربخملاب دحوتن ام ابلاغ ةيسيلوبلا صصقلا يفف اهلاعفأ ىلع
 دبالو . مرجملا ءافتقإ يف احجانو ارهامو اطشن يسيلوبلا ربخملا ناك اذإ ةصاخ « ةيمارجإلا

 دهاشن دق نحنف . هب دحوتي ىتح صخشلل ةيبذاجلا نم ردق ىلع جذومنلا نوكي نأ
 اهنم ةليلق ةلقب الإ رثأتن ال اننكلو « ةيئامنيسلا مالفألا ىف وأ ةايحلا يف جذامنلا تارش

 وأ ةنشخلا جذامنلاب رثأتي انضعبف « انعفاودو انميق عم هقافتإو انل هيدؤت ام ةيبذاج بسحب

 وأ ةيسايس ةميق وأ ىنعم دسجت يتلا جذامنلاب انضعبو « ةيملعلا جذامنلاب انضعبو ةيطلستلا
 . خلإ ... ةيبدأ وأ « ةيعامتجإ

 كولسلا بناوجل لافطألا ميلعت يف ةماهلا ءىدابملا نم أدبم جذامنلا لالخ نم ملعتلاو
 جذامن ءابآلا نم نوذختي لافطألاف . ةلوفطلا نم ةركبملا تارتفلا يف ةفلتخملا يعامتجإلا

 (* ) لعد ل عمال 011
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 هذه لالخ نم ةيبلسلا وأ ةيباجيإلا لاعفألا نم اريثك لافطألا بستكي اذهبو . اهنوكاحي
 ضعب ققحي ناك نإ « جذومتك نيوبألا دحأ ذاختإ لفطلا ىلع لهسي هنأ نيبت دقو ةيلمعلا
 : اهنم يتلا طورشلا

 : اهنمو « ةئشنتلا ةيلمع لالخ اليوط اتقو لفطلا عم ىضقي نأ : الوأ

 : نوكي نأو « ةعبشمو ةئفاد ةقالع نيوكت ىلع ارداق نوكي نأ : ايناث

 : نوكي نأو « لفطلل ةيلاعفلاو ةيبذاجلا نم عفترم ردق ىلع : اثلاث

 . ةيلحملا ةيعامتجإلا ريياعملا قفو الوبقم : اعبار

 لاعقألا نم حوارتت كولسلا نم ةمخض ةلسلس جذامنلا ةدهاشم نم بستكن نحنو
 تاهاجتإلاو ميقلا ىلإ ةدايقلاو « مدقلا ةرك ةبعلو « ةحابسلاك ةيكرحلاو ةيسحلا تاطاشنلاو
 راودألا : كلذ ىلع ةلثمألا حضوأ نم لعلو ءريكفتلاو رعاشملا نع ريبعتلا قرطو
 : هيبأب ركذلا لفطلا دحوت لالخ نمف . ثانإلاو روكذلا اهبستكي ىتلا 2 ةيعامتجإلا
 رودلاب ةطبترملا ةيكولسلا بيلاسألاو طامنألا امهنم لك بستكيس اهمأب ةلفطلا دحوتو
 مهنع مهؤابآ لصفنا نيذلا روكذلا لافطألا نأ تاساردلا نيبت اذهلو . امهنم لكل يعامتجإلا
 ببس (””ةيسانجتسإلا لويملاو ةيوثنألا صئاصخلا مهيدل دادزت قالطلا وأ توملا ببسب
 . ةرسألا يف ىركذلا جذومنلل مهراقتفإ

 ملعت لهسلا نم ناك املك ةدئاسلا ريياعملا بسح ىلع ةيوقو ةحجان ةردقلا تناك املكو
 اضيأ عجشت هتافرصت ىلع ةردقلا ةأفاكم نأ نيبت كلذك . اهنم ردصت يتلا كولسلا عاونأ
 هدصلا اذهب ةيسيئرلا ةدعاقلا نأ . كولس وأ تافرصت نم هنم ردصي ام ةعرسب ملعتت نأ ىلع
 ىلإ ىدؤت ىتلا لاعقألاو نيحجانلا سانلاب انتافرصت يف ىدتقنس بلاغلا يف اننأ : لوقت
 جئاتن ىلإ ىدؤت ال يتلا ةيكولسلا جذامنلاب وأ نيلشافلاب ىدتقت نأ نم رثكأ مهتأفاكم
 :ةيواختنا

 نيذلا نيرخآلا ةظحالم لالخ نم كولسلا نم ةئيسلا جذامنلا يكاحي ناسنإلا ناك اذإو
 « ةبيطلا جذامنلا يكاحي نأ ىلع اضيأ رداق هنإف « قباسلا لاثملا يف امك اهلعفب نوموقي
 . ةراهملا سفنبو « همامأ اهئادأ ةيفيك ظحال نإ « نواعتلاو « ةيريغلاكو

 (*) 5ةمعزدل ماعك. ( **) طمصه معتقل فال.
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 لب لاعفألا ءادأب ىفتكت ال ةودقلا تناك اذإ يعامتجإلا ملعتلا ريسيت اضيأ نكميو

 نع بيغت دق يتلا ليصافتلا ضعبل نئاكلا هابتنإ هجوت ةيظفل تاميلعتب اهبحاصت
 نأ عيرسلا ملعتلا ىلع ملعتملا دعاست يتلا ءايشألا نم نإف اذهلو . اهل صخشلا ةظحالم

 لك يف ههابتنإ هجون نأو لب ةغل ملعت وأ الثم ةرايس ةدايق : كولسلا ءاذأب همامأ يفتكن ال

 - ملعتلا نأ . ةديدجلا ةربخلا يف ةماهلا ليصافتلا ضعبل راوحلاو مالكلا لالخ نم ةظحل

 ايظفل هحيضوت نع الضف صخشلا مامأ كولسلا ءادأ لالخ نم ريسيتو ليهست - ىرخأ ةرابعد
 . ىرشبلا كولسلا نم جذامن ىلع عالطإلاو ةءارقلاو ةساردلا ةيمهأ ةقيقحلا يف عبنت انه نمو
 روكذلا لافطألل ةمئالملا ةيعامتجإلا راودألا باستكإ نأ براجتلا ضعب تنيب دقل
 ةلفطلا ةظحالم لالخ نم ال اركبم بستكت ثانإلل ةمئالملا ةيوثنألا ةيعامتجإلا راودألاو

 لالخ يو ةيودلل لو دلا نعي ههنا عك امنا اننا هت نبال" لفطلا وا اهمال

 ةعئاشلا راكفألا ضعب عجشت تاءارق ىلع عالطإلا لالخ نمو « ىرخأ جذامنب كاكتحإلا

 صصقلا ةدهاشم لالخ نم راودألا هذه ملعت رمتسيو . ةثونألا وأ ةروكذلاب ةطبترملا

 . ( ؛) عمتجملا جذامن فلتخم نع ةيطمن راكفأ نم هيلع عجشت امو ةينويزفلتلا

 . ىلآلا لكشلاب متي ال ملعتلا نأ نيبت دقف . ملعتي ىذلا صخشلاب ةصاخ طورش كانهو

 نأ لواحنو اهضعب ذخأنس بلاغلا يف اننكل « انمامأ كولسلا بناوج نم اريثك ظحالن نحنف

 ىتح امبرو هاسننو ءرخآلا اهضعب حرطنسو . انتايصخش نم اءزج حبصي ثيحب هجمدن
 ملعتلا نأ تبثت نأ ىعامتجإلا ملعتلا ةيرظن تعاطتسإ اضيأ انه ؟ اذامل ... هل هبتنن ال

 . هعفاودو ةينادجولا هصئاصخ نع الضف صخشلل ةيلقعلا صئاصخلا ضدب ىلع فقوتي

 « صخشلا دنع ملعتلا ةقاط هيجوت ىلع دعاس باجاحلاو ةيصخشلا تامامتهإلاو عفاودلاف
 عقوت وأ عابشألا عقوتل ةجيتن وأ نامرحلل ةجيتن امإ لبق نم انفرع اميف عفادلا دادزي دقو
 . صخش وأ يعامتجإ ميعدت

 نأ ىلع درفلل ةيعامتجإلا تاهاجتإلاو ميقلاو ةيصخشلا تادقتعملا دعاست كلذك
 ىتلا بناوجلا لهاجتي نأو « ىداقتعإلا هئانب عم ةقفتملا كولسلا بناوج ةئيبلا نم طقتلي
 دق نوكي .هنكلو.« كولسلا نم ىتش حاولأب اطاحم :نوكي دق صخشلا نأ اذه يتعم . قفنتاال
 . قالطإلا ىلع هل اعوضوم حبصي نل اهيأو هملعتيس اهيأ ةيادبلا ذنم ررق

 لاعفألا نم اريثك نمضتي ناك نإ ةصاخ هملعت ىلع كولسلل يلعفلا ءادألا دعاسيو
 مهو لفطلا مامأ نيرخآلا ةظحالم لالخ نم ةليل وأ موي نيب ام متي نل ةغللا ملعتف « ةبكرملا
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 طشني نأو « ايلمع كولسلا اذه سرامي نأ نم هل دب ال . يلاع توصب نوملكتي وأ نوثدحتي

 . سنتلاك ةديدج هبعل ملعت وأ ةرايس ةدايق ملعت ةلاح يف لثملابو « هملعتل

 ةردقو ءاكذلاك ةيلقعلا صئاصخلا ضعب لالخ نم ملعتلا ىلع صخشلا ةردق دادزتو

 : ىرتس امك هتئيبو « هتاذ ميظنت ىلع صخشلا

 : « © هنإف .. اذإ » ىزمرلا ملعتلا (د)

 لالخ نم وأ « جذامنلل ةيبلسسلا ةظحالملا قيرطب ءاوس كولسلا باستكإ يف حاجنلا دعب

 طبترملا لعفلا ةلحرم نم ملعتلا اهيف لقتني ةلحرم يتأت « ءادألا يف ةبياجيإلا ةمهاسملا

 نإف ءىثلا اذه انلعف اذإ اننأ اهيف ملعتن ةلحرم « ديرجتلاو ميمعتلا ةلحرم ىلإ ددحم فقومب

 . ايازم وأ رارضأ نم كاذ نود اذه نوكتس ةجيتنلا

 . ةدودو ةقيرطب نوفرصتيس مهنأ بلاغلا نإف مماب هجوب سانلا تهجاو اذإ *

 نم رثكأ ةيلاتلا يتلئسأ بلاغلا يف دقتنيس ذاتسألا نإف ارخأتم ةرضاحملا تلخد اذإ
 1 . نيرخآلا ةلئسأل هداقتنإ

 هب طالتخإلا نوبنجتيس نيرخآلا نإف «انأ » ةملك مادختسإ يف صخش فرسأ اذإ *

 .رورغلاب هنوفصيو

 . كل بذتجيس ام ابلاغ هنإف صخشب كمامتهإ ترهظأ اذإ **

 : أدبم ىلع ةمئاق فراعمو تاربخ مكارت الإ ىه ام انميقو انتادقتعم نإ ةقيقحلاو

 . نإف ... اذإ

 ىلإ ىدؤت ىتلا ةصاخلا طورشلا وأ © قايسلا زيمن نأ اضيأ ملعتن ةربخلا ةدايزبو

 فقاوملا نيب زيمن نأ ملعتن اننإف ىرخأ ةرابعب ام ةقيرطب انفرصت ام اذإ ةنيعم ةجيتن ثودح
 اذإ اننإ الثم ملعتن نحنف . اهيلإ ضرعتت يتلا جئاتنلا ىلإ ةيدؤملا ةمئالملا تاهبنملاو ةقلتخملا
 ناسإلا اذه نإف درفنم فقوم يفو ىدو وج يف ( نبا وأ ةجوز ) ازيزع اناسنإ اندقتنإ
 اهم نشكأ ذقنلا اذه نم: هتدافإ ىلع لدت“ ةقيرطب ةمداقلا :تارملا يف فرصتين ام ابلاغ
 . بضاغ لكشبو نيرخآلا مامأ هل ىدقن ناك ول

 (*) [عهسجج 183581 (*) همه عاب
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 نحنف . مئالملا تقولا بسح ىلع انكولس فيكن نأ اضيأ ملعتن نحنف اذه نع الضف

 دق اهنكلو بسانملا تقولا يف تءاج اذإ ةيباجيإ جئاتن ىلإ ىدؤت دق ةماستبإلا نأ ملعتت

 حيضوت دعب اريثك ارخأتم حيدملا ءاج نإو . ةعطاقم هنأ ىلع كردي دق هتركف حيضوت يف
 دعبو مئالملا تقولا يف ءىجي ىذلا حيدملا ريغ كابترإلاب صخشلا رعشي دقف « ةركفلا

 . اروف ةركفلا حيضوت نم ءاهتتإلا

 : فرعت نأ كنم بلطتي مئالم ىعامتجإ كولس ءادأ يف حاجنلا نإف اذكهو

 ؟ لعفت كولسلا نم اذام

 ؟ هلعفت نيأو

 ؟ هلعفت ىتمو

 : © يتاذلا طببضلا لالخ نم ملعتلا

 هيف رثؤي ىذلا وه ملاعلا نكلو ملاعلا يف رثؤي ال صخشلا نأ » رنيكس لوقي امدنع

 كلذ نم الدب ينبتتو « ةيئيبلا ةيمتحلا هذه ضفرت يعامتجإلا ملعتلا ةيرظن نإف ( ١؟)
 : يتآلا لكشلاب ةيصخشلاو كولسلاو ملاعلا نيب لدابتلا ىلع ةمئاق ةيمتح

 ةيبصخشألا

 ا ةعسميلا

 ةئيبلا يف رثؤي كولسلاو « كولسلا ليكشت يف رششؤت ةئيبلا نأ كلذ ينعيو
 دعاسي يئيبلا ميعدتلا نأ اذه ىنعمو . امهيلكب رثأتيو « امهيلك ىلع رثؤي صخشلاو
 راهظإ ىلإ ةئيبلا هجوي وهف . ميعدت ىأل بيجتسي ال كولسلا نكل كولسلا ليكشت ىلع
 يف اهتجاحو اهميق : اهلماكب ةيصخشلا لالخ نم هجوتي هسفن كولسلاو « مئالملا ميعدتلا

 . فقوملا نم انفادهأو انتادقتعمو « ةظحللا

 (*) ةعال مدام

 تاء



 ىلع ةيسيئر رصانع ةثالثب مامتهإلا هباستكإو نيعم كولس ملعت يف حاجنلا بلطتي اذهلو

 اهيف رهظي يتلا طورشلا نع ةيفاك تامولعم عمجت نأب 9 تاذلا ةظحالم - ١

 ةقباسلا طورشلاو رهاظملا لك لجس « هنم صلختت نأ وأ هملعتت نأ ديرت ىذلا كولسلا

 الثم كنإ « كولسلا اذه روهظ اهريثي يتلا ةيئيبلا تاباجتسإلا وأ جئاتنلاو كولسلا روهظل

 كيلعف تاذلا مول يف فارسالا وأ لكألا يف فارسإلا وأ ٠ نيخدتلا نع فقوتت نأ ديرت

 ثدح ام لجست نأو كلذ ىلع ةلادلا تافرصتلا روهظ دنع ًاديج كسفن ظحالت نأ : نذإ

 اهيف رعشت يتلا تاظحللا يف الثم نيخدتلا يف كفارسإ ءىجي له : اهدعب وأ « اهلبق
 مأ ؟ نونخدي نيرخآلا ةدهاشم درجمل مأ ؟ ءودهلاو ؟ ءاخرتسإلا تاظحل يف مأ ؟ قيضلاب

 كئالمز عم تنأو مأ ؟ كدرفمب تنأ له ؟ كنيخدت دادزي ىتمو ؟ رئاجسلا ةبلع دهشمل

 ؟ ءاسملا يف مأ حابصلا يف كنيخدت دادزي له ؟ مويلا اذه تنخد ةراجيس مك ؟ نينخدملا

 ؟ نيعم ءىش لمع يف جمدنت تنأو مأ ائيش لمعت ال تنأو له

 ريكفتلاو © ةفرعملاب ملعتلا

 : ءايشألا ىف ريكفتلاو لمأتلا نم نوملعتي سانلا

 وأ « باقعلاو ةباثإلا لالخ نم طقف ملعتت ال سانلا نأ تبثت ةلدألا نم ريثك كانه

 , اهكاردإو « اهليلحتو فقاوملا يف ريكفتلا لالخ نم اضيأ ملعتت لب « جذامنلا ةظحالم
 سيلو ءايشألا اهب كردن يتلا ةقيرطلا نأ نوينانويلا ةفسالفلا ظح ال اميدقو « اهريسفتو

 برطضي ال سروقيبا لاق ددصلا اذه يفو انتافرصتو انرعاشم مكحت يتلا ىه اهتاذ ءايشألا

 . اهنع اهنولمحي يتلا ءارآلا نم نكلو « ءايشألا نم سانلا

 نم هظحالن ام لك « ملعتلا نم عونلا اذه ةيلعافب انتاميإ ىلع دهاوشلا ربكأ نم لعلو

 اءزج يضقي ىداعلا صخشلا نأ نوكف « ثوحبلا زكارمو تاعماجلاو سرادملا ءانبب مامتهإ

 ةهيدب ةقيقحلا يف سكعي امنإ « ىرخأ ةلحرم ىلإ ةيسارد ةلحرم نم القنتم هتايح نم اليوط
 بتكلا ةءارقو تارضاحملا عامبو عالطإلا لالخ نم ملعتن اننأ ىهو ةعئاش ةيعامتجإ

 . ةيفرعم رهاظم نم اهريغو تالجملاو

 (**) وعلل هطوعإبةلتمه (*) موتاتالع 1مم

 با11/1ب



 وأ « باقعلاو ةباثإلا لالخ نم طقف ملعتن ال اننأ ىفرعملا ملعتلا ةيرظن ىرت ( ”* لكش )
 ةءارقو تارضاحملا عامسو عالطإلا لالخ نم اضيأ ملعتن لب « ةيكولس جذامنب ءادتقالا

 زكارمو تاعماجلاو سرادملا ءانبب مامتهالا نأ ودبيو . ةيسردملا سوردلاو « باتكلا
 ةفرعملل بح نم هرشني امو ميلعتلا نأ ىهو . ةيسيئرلا ةملسملا هذه نم عبان ثوحبلا
 . ةبوغرملا كولسلا عاونأ باستكا ىف ةيسيئر ةمهاسم مهاسي عالطإلاو

 : ناويحلا دنع يفرعملا ملعتلا

 ةروصب تاهبنملل بيجتست اهلعجت ال ةقيرطب فقاوملا كردت نأ نكمي تاناويحلا ىتح

 نأ ركذ امدنع ء(١) كلذ ظحال ىذلا وه فولفاب نوكي نأ بيرغلا نمو « ةلثامتم

 كانه نأ ىري هلعج امم ةهباشتملا تاهبنملل امامت ةهباشتم ةقيرطب بيجتست ال هتاناويح

 طارقيبأ اهعضو يتلا طامنألل ةلثامم ةئيبلل ةباجتسإلا مكحت يتلا ىه ةيجازم طامنأ .ةعبرأ

 . ىوارفصلا طمنلاو ٠ ىوادوسلا طمتلاو « ىومدلا طمنلاو يمغلبلا طمتلا ىهو

 تاهاتم ىف نارثفلا نأ ايبيرجت تبثي نأ ( 17) 7هاصهه ناملوتل نكمأ كلذك
 يف رمم لك كردت ثيحب () ةيلقع ةطيرخ عضوب موقت - ناسنإلا لثم اهلثم - ملعتلا

 (9*) مودل لق

 ا الالب



 لماح ىلع ةهاتملا روبع اهميلعت نكمأ يتلا نارئفلاف « ىرخألا تارمملاب هتقالعب ةهاتملا

 ىه وأ  اهمادقأ ىلع ريست ىهو اهقيرط دجت نأ كلذ دعب اهنكمي « ماعطلل لوصولل كرحتم
 فقاوملا يف تفرصت اهنأ ىلع لدي امم « هايملاب ةرومغم ةهاتملا نوكت امدنع ةحابس اهربعت

 . هيف شيعت ىذلا ناكملل ةطيرخ أرقت تناك ول امك ةديدجلا

 دوجوب طورشم نوكي هروهظ نأ ولو « تاناويحلا نيب هتظحالم نكمي يفرعملا ملعتلاف
 امدنع الإ رهظي الو انماك لظي( ١1 ) « ناملوت » تبثي اميف - هنأ ىأ « ةيجولويسف ةجاح

 . ىسنجلا لاصتإلل اجاتحم وأ اناشطع وأ اعئاج رأفلا نوكي

 : ناسنإلا دنع يفرعملا ملعتلا

 ىلع ناسنإلا ةردق ببسب ىوقأ رهاظم بستكي يفرعملا ملعتلا نإف سانلا نيب امأ

 ىوناث ىراشإ زاهج دوجو فولفاب ريبعتب هيمسن نأ نكمي ام وأ ءزومرلاو ةغللا مادختسإ

 نم ىه يتلا ةيلعفلا تايئرملاو تاوصألل ليدبك ةغللاو تاملكلا مادختسإ نم ناسنإلا نكمي

 . ىلوألا ىراشإلا زاهجلا صئاصخ

 ناسنإلا ةردق نأ تعبت 6: لقس) :نيقنلا ادلع قم ىرغأ ةعوضتمل :لضفلا ذوو

 ةطيحملا فقاوملا نم ريثكل هتاباجتسإ مكحت ىزمرلا لالدتسإلاو « ةغللا مادختسإ ىلع ةصاخلا

 زومرلا بسحن وأ « هايإ هريسفت بسحب ةفلتخم جئاتنب دحاولا فقوملا نم جيرخي دق وهف . هب
 طقف ملعتن ال نحنف « ىرخأ ةرابعب ءرخآلا نود تقو يف فقوملا اذه هل اهلمحي يتلا

 ام ةلكشم كلذ دعب هجاون امدنعو زومرو تاءوبنت وأ تاعقوت ملعتن اننكلو « تاباجتسإ

 . زومر وأ ةقباس تامولعم نم انيدل عمجت ام قفو اهكردن اننإف

 تلاتشجلا ةسردم هل تجور ىذلا ©9راصبتسإلا موهفم انعوضومل ةمئالملا ميهافملا نمو

 مهل ناك ناملألا ءاملعلا نم ةثالث اهلثمي تلاتشجلا ةسردم نأ ملعن انلعلو « ةليوط ةرتف ذنم

 «رلهوكو » « اكفوكو » « رميهترف » مهو ةيكاردإلا بناوجلا نم ريثك ريسفت يف لضفلا

 ةصاخلا نيناوقلا نم ددع ىلإ ددصلا اذهب اولصوتو ( ١١ مقر لصفلا .. ملاعلا كاردإ رظنا )

 سفن نيقيطم ملعتلا عوضومل مهمامتهإ ةسردملا هذه ءاضعأ ىلوأ دقو « يكاردإلا ميظنتلاب

 . ام فقوم كاردإ اهب ملعتن يتلا ةيفيكلا حيضوتل نكلو نيناوقلا

 (*) زهقاوطخ.

- 



 ةلسلس لالخ نم ( " : نع ) نييسيئرلا ةسردملا هذه يلثمم دحأ 1؟هطا#6 رلهوك تبثيو

 لوصولا نيبو اهنيب لوحت يتلا ةبعصلا تالكشملا هجاوت ةدرقلا نأ « ةدرقلا ىلع براجتلا نم
 ةقوتت ةرتف كلذ دعب اهيلع رمتو ءاطخألاو تالواحملا نم ةلسلسب ( ماعطلا وه وأ فدهلل

 لوصولل ةيدؤملا لولحلاب راصبتسا لكش يف ةأجف لحلا اهدعب زفقي مث . ةلواحملا نع اهيف
 ةيئزجلا رصانعلا اهلالخ نم بترتت ةئجافم ةقيرطب ملعتلا ثدحي اذكهو .... ماعطلا ىلإ

 ةأجف حبصأ هنأب نئاكلا نم روعش هبحصي ام ابلاغ اذهلو . فقوملا يف لحلا ىلإ ةيدؤملا
 هل لاثم ريخو . لزجلاو رورسلا ىلإ برقأ روعشلا اذه « همهف ىلع ارداق نكي مل ام مهفي

 لك ءوبتف يسنم ءىش ركذت وأ ةلكشم لحب الوغشم نوكت امدنع اموي كل ثدح دق نوكي ام

 امبر ) ةفلتخم فورظ يفو ةريصق وأ ةليوط ةرتف دعب ةأجف كنكلو « لشفلاب كتالواحم
 دق لحلا نأ دجت ( كترايس دوقت وأ ءاقدصألا دحأ عم ثدحتت وأ « مئان وأ يقلتسم تنأو

 نكت مل ةديدج ةغيص يف اهنيب اميف رومألاو ءايشألا تمظتناو كنهذ ىلإ هلماكب زفق
 . لبق نم ةدوجوم

 كعفاد نوكي نأو ءام ةلكشمب الوغشم نوكت نأ دبال راصبتسإلا ثدحي يكلو
 نأ هلإ :ةليلغ ام كلذ دقيو .. اهلحلا ةذيمتم :تالواخست تصف“ دق نوكتا ناو.« ايوق .اهلعل
 نأ وأ « ةيداعلا ةينيتورلا كلامعأب موقت نأو « نهذلا ةدهاجم وأ لحلا ةلواحم نع فقوتت
 بلاغلا يف راصبتسإلا نإ « لحلل لصوتلل كنم ةيدصق ةلواحم نود ءاخرتساب يقلتست
 . رورسلاو ةشهدلا نم روعشب ابوحصم ةأجف ثدحيس

 ىوشبلا كولسلل 9 ىفرعملا ليدعتلا

 ىأ ناسنإلا نأ ( ةيصخشلا ثوحب يف نيزرابلا ءاملعلا دحأ ) اكهلا» يليك جروج ركذي

 , اهيبأ افطعم سبلي ناسنإ لك نأ عبطلاب ينعي ال وهو ( ١ ) املاع ام لكشب ربتعي - ناسنإ
 ب ناسألا نأ هينعي ام لك ةازوتكد وأ نيشان ةداهغ لمحي: ىأ :: نيتكيبس نيتراظن وأ

 نيرخأآلا نعو هسفن نع ميهافملاو تاروصتلا نم اددع ينبتي - ءاملعلا لثم كلذ يف هلثم

 ةماعلا انراكفأو انميقو انتادقتعم وأ انتفسلف الإ ىه ام تاروصتلا هذه « ةطيحملا ءايشألاو

 . ةايحلاو سفنلا نع

 يف هراكفأ ينبي ريخألا نأ « ملاعلا نع ىداعلا صخشلا ميهافم وأ ةفسلف قرفي ام نكل

 ىداعلا صخشلا نكلو . سحيو ىريو ظحالي ام عم ةقتشم ةيعوضوم سسا ىلع بلاغلا

 (*) مودتغسم !طعصسرمال

 هس 597



 عمو هسفقن عم قفاوتلاو حاجنلا هل ققحتو ةقستمو ةقداص نوكت دق ةيصخش ةفلسف ينبي

 . كلذك نوكت ال دقو « نيرخآلا

 هماظن قفو هعم لماعتيو هيلإ رظني هنإف ديدج ملعت فقوم ىأ درفلا هجاوي امدنعو
 نع هتركف تناك نإ ةيباجيإ ءايشأ فقوملا نم « ديز » ملعتي دقف اذهلو . هتادقتعمو ىركفلا
 لؤافتلا ىلع هلدت ءايشأ ملعتي وأ بحي وأ نئمطي وأ « لبقُيف « ةيباجيإ ءىثلا نعو هسفن
 ةفلتخم رظن ةهجوب نكلو ملعتيس اضيأ هنإف ةيبلس هسفن نع هتادقتعم تناك نإ امأ . اضرلاو

 « كلذ ىلإ ىدؤي هتعيبطب فقوملا نأل ال قلقلاو ناودعلاو طابحإلاو ديدهتلاب رعشي دقف
 لماعتي ىذلا هسفنن صخشلا نعو فقوملا اذه نع ةقباسلا ةيصخشلا تادقتعملا ببسب نكلو
 . فقوملا اذه عم

 ريكفتلا نإف ةيجراخلا تاهبنملا نم ةعومجم وأ هبنمل نيعم ناسنإ بيجتسي امدنعف
 نيب لصولا ةزمه ةباثمب نوكي نذإ ريكفتلاف ٠ هل ةباجتسإلاو هبنملا اذه روهظ نيب طسوتي
 . اهببسي ىذلا فقوملاو ةباجتسإلا

 بيصت يتلا تابارطضإلا نأ ( ١ : رظنا ) نييسفنلا نيجلاعملا نم ةثيدح ةفئاط ىرتو

 ةباجتسإلاو فقوملا نيب لعافتلا لعفب ةبستكم ةينادجو تاباجتسا الإ ىه ام سانلا
 هتاباجتسإ لعجت يتلا ىه « ( ةيقطنم ال وأ ) ةبرطضم اراكفأ ىنبتي برطضملاف « ريكفتلاو
 راكفألاب ةمئاق عمجي نأ يسفن جلاعمل نكمأ دقو « ةميلس ريغ ةباجتسإ ةفلتخملا فقاوملل
 ابلاغ هنإف صاخشألا دحأ دنع ( اهضعب وأ امهدحإ ) تدجو نإ ىتلا ةئطاخلا تادقتعملاو

 هذه قوتحم بسحب ناودعلا وأ , ةيهاركلا وأ بائتكإلا وأ قلقلاب امإ هتايح يف فرصتيس ام
 2 .راكفألا

 « بائتكاو قلق نم - ةفلتخملا هعاونأب بارطضالاو يسفنلا ضرملل قيرطلا ناك اذإو
 « ةذاشلا تادقتعملاو ةئطاخلا راكفألا نم ددعب هشورفم - سجأ وهو « اهل ينعم ال فواخمو

 : اهنم اهليدعتو اهجالعو « ةئطاخلا راكفألا هذه زاربإل اهمادختسا نكمي بيلاسأ كانه نإف

 عم « ةئطاخلا ةركفلا روهظ دنع صخشلا عم وأ ٠ سفنلا عم ةيقطنملا ةشقانملا - ١
 ترعش دق تنك ام اذإ امئاد كسفن لأسأ : لاثم « اهقيبطتو ةحيحصلا ةركفلا جاتنتسإ ةلواحم

 نأ يل صخش ضفر ينعي لهو ؟ ضفرلا اذه ىلع ليلدلا نيأ : نيعم ناسنإ نم ضفرلاب
 ينثأب ىباسحإ ىلع رطيسي نأ لضفألا له ؟ سانلا لك نمو يسفن نم اضوفرم حبصأ
 طامنأ نم لدعأ نأ لضفألا مأ ؟ دحاو صخش نمو ؟ دحاو فقوم نم هوركم وأ ضوفرم

 ؟ ضفرلل اعوضوم نوكأ ال ثيحب ةيلاتلا تارملا يف يتاباجتسإ
 - الو



 انريكفت قرط نأ فشك ىلع اندعاسي عانقإلا عم ةئطاخلا راكفألل رمتسلا ضحدلا - ؟

 اهريثأت ةوق ةدايز ىلع لمعن اهيف انريكفتب اننإف اذهلو . ىدجت دعت مل ةئطاخلاو ةقباسلا
 تاشقانملاو تارضاحملاو ةيوبرتلا بيلاسألا لالخ نم عانقإلا نأ ثوحبلا نيبتو « انيلع

 ابولسأ هلعجي امم ءايشآلاو سانلا ضعب نم ةئطاخلا انراكفأ يف حضاو ليدعت ىلإ ىدؤي

 . بصعتلاك ةيعامتجإلا تالكشملا ضعب نم صلختلل اديج

 لح ىلع ةردقلا ةيمنتف « ةيكولسلاو ةيفطاعلا تالكشملا لحل ةديدج قرط ملعت - *
 لك نأ كرادإو ةايحلا يف ةماعلا فادهألل لوصولل ةليدب اقرط كانه نأ ملعتو لكاشملا

 ةدايز يلاتلابو ةيبلسلا تاباجتسإلا ليدعت ىلع دعاست فقاوملا نم هريغ نع فلتخي فقوم
 . ةيصخشلا يف ةيلعافلا

 رهظي نأ ىرورضلا نم نأ دقتعت ىذلا صخشلاف : اهسفن فادهألا ةيمهأ نم رييغتلا - ؛

 نيرخآلا عم ةيعامتجإ تاعارص يف اذهل ةجيتن لخدي دق « ةرطيسلاو ةيصخشلا ةوق رهظمب
 يف هفادهأ نأ ىلإ صخشلا هبنت نإف تالاحلا هذه لثم يف . ةرسألا دارفأ وأ « ءالمزلا نم

 نأ ىلع هدعاسيس ىرخأ فادهأب اهلادبتسا نكمملا نمو « ةيعقاو ريغ هتوقو هتلوجر تابثإ
 رمتسملا حيحصتلا نم ةيلمعلا هذه لثم يفو . برطضملا يعامتجإلا هكولس نم لدعي
 ىلع ةمئاقلا ةيلبقتسملا جئاتنلاب انفادهأ طبر ىلإ رظنلا يغبني راكفألاو ميقلا يف ءاطخألل

 الإ « ةعبشملا ةيروفلا جئاتنلا ضعب ىلإ ةوقلا رهظمب كروهظ ىدؤي دقف ٠ نيرخآلا عفاود مهف
 . بقاوعلا ةميخو نوكت دق ةديعبلا جئاتنلا نأ

 انتادقتعم ضعبف ءريكفتلا يف ارييغت ثدحي دق ةيعامتجإلا ةئيبلا يف رييغتلا - ه
 كنأب الثم ةركفلاف . قباس لشف وأ ةيجراخ تاطابحال ةجيتن ةبستكم نوكت دق ةئطاخلا

 « ةرسألا دارفأ عم ) ةرركتم ةيعامتجا تاربخل ةديلو نوكت دق ةيمغألا ليثض وأ لشاف ناسنإ

 يف رييغتلا ةيلمع نضتتو . لشفلاب كرعشت تناك ( لمعلا يف وأ ءرخآلا سنجلا عم وأ

 عانقإ نع الضف « نيرخآلا عم لماعتلا يف لشفلل ىدؤي ىذلا كولسلا نم رييغتلا ةئيبلا

 نأ نم مغرلابو . انع مهتاعقوتو مهتاهاجتا رييغتب - نيبرقملا نم اوناك نإ ةصاخ - نيرخآلا
 ءالمزلا وأ « ةرسألا دارفأ عانقإ يف حاجنلا نإف - اتايحأ - ىعقأو ريغ ريخألا بلطملا اذه

 تارييغت ىلإ ىدؤي «٠ صخشلا نع ةيبلسلا مهتاعقوت رييغتب - جلاعملاك رخآ فرط نم
 : ةيباح

 هس ال[



 ةصالخلا

 : ملعتلا ةيرظن اهنيب اميف لكشت ءىدابم ةعبرأ لالخ نم كولسلا بستكي

 يتلاو طيرشتلا نع « فولفاب » ثوحب نم ملعتلا ةيزظنل ىلوألا ءىدابملا تأدب - ١
 نرتقي تاهبتم ىأ عمست وأ ىرت امدنع باعللا زارفإب بيجتست بالكلا نأ اهلالخ نم فشتكا

 ىتح ةقيقحلا هذه فاشتكا ىلع ريثكلا ضمي ملو . سرجلا توصك كلذو « ماعطلاب اهروهظ

 تماق يتلا سسألا نم ىمظعلا ةيبلاغلا ابيرفت تعضو براجتلا نم ةليوط ةلسلس فولفاب أدب
 ١ . ىناويحلاو ىرشبلا كولسلا باستكاو ملعتلا ءئدابم اهيلع

 ىلع موقت يتلاو لاعفلا طيرشتلا يف هتيرظنب ملعتلا موهفم نم « رنيكس » عسو دقو - ١
 اذهلو « ةئيبلا يف جئاتن وأ راثآ نم كولسلا هل ىدؤي امل ةليصح وه ديجلا ملعتلا نأ ساسأ

 لخادب ةعئاج ةمامح وأ عئاج رأف لقت لكش ذخأي «رنيكس » براجتل ماعلا ءانبلا ناك دقف
 ىدحإ ىلع طغضلا يف ناويحلا حجن اذإ الإ ماعطلا هنم طقسيال ماعطلا نم ءاعو هب قودنص

 ةلاعف » ةباجتسإ رهظي نأ الوأ ملعتي نأ ناويحلا ىلع ناك دقف ىرخأ ةرابعب . تاعفارلا
 بناوج ةيوقت ناكمإلاب نأ ىلإ ةراشإلل لاعفلا طيرشتلا مما يتأي انه نمو . فدهلل ىدؤت
 دقف لعفلاب ثدحي ناك ام اذهو « ( ماعطلا ىأ ) ميعدتلاب اهانبقعأ ام اذإ كولسلا نم ةنيعم

 . كلذ دعب ناويحلا كولس يف حوضوب ديازتت ةحيحصلا ةباجتسإلا تناك

 ناكمإلاب حبصأف ىرشبلا كولسلا مهفل هعيوطتو هراشتنا ىلإ أدبملا اذه فاشتكا ىدأ دقو

 . ملعتلاو كولسلا باستكا سسأ نم اساسأ بوغرملا كولسلل ميعدتلا أدبم مادختسا

 دعب كولسلا جذامن ةاكاحمو ءادتقالا لالخ نم ملعتلا وهف ملعتلل ثلاثلا أدبملا امأ - ؟
 نأ نيب امدنع . لافطألا نيب ناودعلا نع هتاساردب « ارودناب » أدبملا اذه رولب . اهتظحالم

 وأ امالفأ مهمامأ اودهاشي نأ دعب ىمدلاو بعللا ضعب هاجت ةيناودع ةقيرطب نوفرصتي لافطألا
 ملعتلا مساب ملعتلا نم عونلا اذه ىمسيو . ىمدلا هذه سفن ىلع ناودعلا سرامت ةيلعف جذامن

 ىذلا جذومنلاب قلعتي اهضعب « طورش نم هل دبال حجان لكشب ثدحي يكلو . يعامتجإلا
 ىرخألا طورشلاو . هتافرصت ىلع ًافاكي نأ وأ « ةوق وأ حاجن نم هب زيمتي ام لثم هيكاحن
 هتردق نع الضف هميقو هتاهاجتإو هرظن تاهجوو هعفادك كولسلاب موقي ىذلا صخشلاب قلعتت
 . ةديدجلا ةربخلا ملعت عم مئالتي لكشب هتكيبو هتاذ ميظنت ىلع

 ل الالال



 لمأتلاو ريكفتلاو يعولا لالخ نم متي ملعتلا نأ دكؤت لئالد اضيأ كانهو - ؛

 نوكي نأو « هملعت يف الاعفو اطشن صخشلا نوكي نأ اهنم طورش نم دبال ملعتلا نم عونلا

 رمن يتلا ةفلتخملا ةيعابتجإلا فقاوملل ةبحاصملا زومرلا جتنتسي نأو « راصبتسإلا ىلع ارداق
 . اهب



 نماثلا لصملا

 ملاعلا كاردإ

 : ملاعلا كاردإ لماوع ديدحت ىف مهرودو نويتلاتشجلا
 : اهنيب تاقالعلا طمنو ةيجراخلا تاهبنملل ةيكاردإلا راثآلا - ١

 : ىجراخلا كاردإلا نيناوق ضعب ( أ )
 . زوربلا - كرتشملا ريصملا - هحاسملا - هباشتلا - براقتلا

 : نيناوقلا كلتب طبترت ةيكاردإ رهاوظ ( ب )

 . ةكرحلا كاردإ ١-

 . كاردإلا تابث - ؟

 . ةيضرألاو ةغيصلا - ٠١
 . تافاسملاو قمعلا كاردأ - 4

 : ملاعلا كاردإ ىف انطئاسو : سحلا ءاضعأ - ؟

 : ةيسحلا ءاضعألا فئاظو -

 . راطخألا نم نئاكلا ةياقو - ؟

 . ناكملا ىف هاجتإلا ةفرعم - "*

 .قوذتلا-:4

 . ةيعونلا ةقاطلا نوناق : ىسح وضع لكل ةيعونلا ةيصاخلا -

 . عونلا - رارمتسالا - ةدشلا : ةيسحلا تاربخلا عاونأ -

 ؟ ناقباطتم امه له : كاردإلاو ساسحإلا -

 بالو -



 : ىكاردإلا ءاقتنإلا موهفم : كاردإلا ةيلمع ىف اهرودو ةيصخشلا لماوع - ؟

 ١ - عفاودلا رودو ةيلاعفنإلا لماوعلا :
 -زاجنإلو حاجنلل عفادلا - ىناودعلا عفادلا - ميقلا - تاجاحلا - مامتهإلا ش

 ملالا رود

 :ىليلختلا نولسألا لباقم ىف ىبيكرتلا بولسألا : ةيصخشلا ولأ تا .

 - ىتانلا بولسألا لباقم ىف ىعوضوملا بولسألا .
 - حيطستلا لباقم ىف ديدحتلا بولسأ .

 - ضومغلا نم روفنلا بولسأ .
 - لاجملا ىلع دامتعإلا لباقم ىف لاجملا نع لالقتسإلا بولسأ .

 . ةيضرملا ةيكاردإلا طامنألا - ؟

 دمع



 ملاعلا كاردإ
 : ملاعلا كاردإو نوتيلاتشجلا

 مغرلابو . نيبرحلا نيب ةصاخ سفنلا ملع روطت ىلع غلاب ريثأت تلاتشجلا ةسردمل ناك
 ىلع تدعاس اهنإف « ديرجتلاو ضومغلل حنجي ناك ةسردملا هذه راكفأل ىرظنلا ءانبلا نأ نم
 كاردإلا عوضوم اهسأر ىلعو ةفلتخملا سفنلا ملع تالاجم ىف براجتلا نم ددعب ءاحيإلا
 ىلع سفنلا ملع ةسردملا هذه تدعاس دقف اذه نع الضف . ىلوألا ةيمهألا هل تزكر ىذلا
 تاذ ةماعلا راكفألا ىلع دامتعإلا نم الدب ىبيرجتلا ىملعلا ريكفتلا لاجه ىلإ لاقتتنإلا

 ةيملاعلا برحلا ىلع ةقباسلا ةرتفلا ىف اهنونبتي نويجولكيسلا ناك ىتلاو « ةيفسلفلا ةغبصلا
 ء ( 1549 : اذه1 ) 18/تءاطعاص## زميهترف سكام ةسردملا هذه ىلثمم مهأ نمو . ىلوألا

 ولو « ايناملأ ىف اودلو مهعيمجو « 14ةطاه5 رلهوكو ( 114١ : 1841 ) 1082 اكفوك تريكو
 . (7) جراخلا ىلإ ىزانلا مكحلا ةأطو تحت اهنم اورجاه مهنأ

 ىف نوتيلاتشجلا دكؤيو . ةغيصلا وأ لكشلا ىنعتو ةيناملأ ةملك 0651816 تلاتشج ةملكو
 امدنع نحنف . روطتلاو ريغتلل ةعضاخ تايلك ىف مظتنت ءايشألا نأ « موهفملا اذهل مهمادختسا

 تاوصألا نم ةعومجمك هكردن الو ماعلا هئانبو هلكش وه هيف هكردت ام نإف نحل ىلإ عمتسن
 هكردن اننكلو « ةيئزجلا « ةينوللا عقبلا نم ةعومجمك ملاعلا كردن الو . ةعباتتملا ةيئزجلا

 . كلذ ريغ وأ ءرشب وأ « ةفلتخم عاونأ نم تاناويح : ةلماكتم لاكشأك

 ناك ىتلا ةيديلقتلا ميهافملل ةضراعم تلاتشجلا ةسردمل ةيساسألا ميهافملا هذه ربتعتو

 اراكفأ نونبتي سفنلا ءاملع ناك دقف « ةسردملا هذه ريشابت روهظ دنع سفنلا ءاملع اهانبتي

 . ةيساسألا طبارتلا نيناوق لعفي اهنيب اميف تطبارت ةيسح صانع ىلإ ةربخلا ليلحتل ليمت
 نوجو « ليم سميجو « ىلئثراه دي ىلع ةيطبارتلا ةفسلفلا راكفألا هذهل تجور دقو

 . (7) رشع نماثلا نرقلا ىف ليم تراويتس

 ىف اوزربأف كاردالا ريسفت ىلع دعاست ىتلا لماوعلا عضو ةمهم نوتيلاتشجلا ىلوت دقو
 : ةيتآلا لماوعلا كلذ

 ١ - ةيكاردإ تادحو ىف اهب مظتنت ىتلا ةيفيكلاو ةيجراخلا تاهبنملا .

 - ؟5خاط



 . بيردتلا وأ ملعتلل عضخت ال ىتلا لماوعلا ىهو « ةيسحلا ءاضعألاب ةصاخلا لماوعلا - ؟

 ىرخأ تايرظن اهدعب امو 1565 ىلاوح كلذ دعب تأشن دق هنأ ىلإ ةراشإلا ردجتو -
 ىف عفاودلاو ةينادجولاو « ةيلاعفنإلا بناوجلاو « ةيصخشلا تامس رود تدكأ

 لماوعلا - لماوعلا هذه ىلع نآلا سفنلا ءاملع قلطيو . ةيكاردإلا انتاباجتسإ ميظنت

 لك نع ىلي اميه ثدحتنسو . ىحلا نئاكلل ىجولكيسلا ءانبلاو ةيصخشلاب ةصاخلا
 : ةثالثلا لماوعلا هذه نم ةعومجم

 اهنيب تاقالعلا طمنو ةيجراخلا تاكردملا ريثأت - ١

 : ىجراخلا كاردإلا نيناوق ضعب ( أ )
 ىتآلا ( 56 ) لكشلا ىف نييزاوتملا نيطخلا نأ ىلع صاخشألا نم ةعومجم قفتا اذإ

 ةنيعم ةروصب اهكردن نأ انيلع ضرفت تاهبنملا نيب تاقالع كانه : نأ كلذ ىنعمف نيجرفنم

 تاقالعلا نم قطنم كانه نكي مل اذإف . ةيلقعلا انتينبأو .انتجزمأو « انتاهاجتإ تفلتخا امهم
 دودحم ىنعم دوجو ىلع ادبأ قفتن ال دق اننإف تاهبنملا نم ةعومجم نيب طبرت ىتلا ةمظنملا

 ملاعلا رهاوظ ىف

 اجاعبنا امهب نأ مأ نييزاوتم امهنأ ظحالت له « نييزاوتملا نيطخلا ىلإ رظنا ( 56 لكش )
 لظحالو «سمثشلا ةعشأك امهنم ةجراخلا طوطخلا نود ةقيرطلا هذهب نيطخ ممرا « طسولا ىف
 نم ديزم رظنا ) ةيفاضإلا طوطخلاب امهانطحأ ام اذإ امهل انكاردإ بيصي ىذلا ريغتلا ىدم
 ةيحيضوتلا ةلثمألا رظنا كلذك ءلصفلا ةياهن ىف ه .ء١ عجارملا كلذ ىلع ةلثمألا
 . ( ةمداقلا تاحفصلا ىف ةموسرملا

 - مال



 ريثأتل تهبنت ىتلا ةيجولكيسلا سرادملا لئاوأ نم ةيتلاتشجلا ةسردملا ربتعتو
 نم 76158615061 « رميهترف » ربتعيو . ةيجراخلا تاهبنملا نيب ةمظنملا تاقالعلا

 نم ًاددع كانه نأ نيب دقو . ( ١١ ) ًاضيفتسم ًايبيرجت اجالع ةيضقلا هذه اوجلاع نم لئاوأ

 ةروصلا هذهب اهكاردإ ىلإ ىدؤتف ةيجراخلا رهاوظلا نيب ثاقالعلا مكحت ىتلا ةيساسألا نيناوقلا

 ةلقتسملا تاسوسحملا نم ةعومجم درجه تسيل كاردإلا ةيلمع نإف ىنعملا اذهبو . كلت وأ
 رخألا :نطعبلا نع اهنع ةلصفنملا فورحلا هذه ىلإ الثم رظنا . رخآلا ضعبلا نع اهضعب

 : ام ىنعم اهيطعت ن أ عيطتست ' «تنك نإ دهاجو

 تاعك

 : ىنعم ىطعت تحبصأ اهنأ دجتسف ةديدج ةغايص ىف اهعض نكل

 باتك

 , اهنيب ىتلا تاقالعلا ماظن ىف وه ةيناثلاو ىلوألا ةغايصلا ىف فورحلا نيب قرفلاف

 اهلكش وأ فورحلا ددع ىف سيلو

 ثيح نم امهنيب نراقو «( 51)و ( 50 ) لكشلا ىف نييقفألا نيطخلا ىلإ كلذك رظنا

 . نايواستم امهنأ دجت له . لوطلا

 وأ ةلخادلا مهسألاب تاقالعلا ببسب كلذو امهيواست كردت نأ كيلع ليحتسي دقو

 لكشلا رظنا جذامنلا نم ديزمل ) نيلكشلا نم لكش لك ىف نيطخلا مظتنت ىتلا « ةجراخلا
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 وا
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 ور

 . تاهبنملا نيب تاقالعلا طامنأ اهببست ىتلا ةيكاردإلا تاعادخلا نم جذامن ( 5 لكش )
 ىفو . ىلعألا ىقفألا طخلا عم ىواستي لفسألا ىقفألا طخلا نأ ظحالت له (أ ) لكشلا ىف

 طخلا نأ ظحالت له ( ج ) لكشلا ىفو . دحاو نيطخلا لوط نأ ظحالت له ( ب ) لكشلا
 نيطخلا نأ ظحالتس (هه) ء(د) نيلكشلا ىفو .هاجتإلا سفن ىف دتمي ىنحنملا
 ىفو « ناجعبنم امهنأ كردن ( د ) ىفف رخآ ىلإ لكش نم امهيزاوت كاردإ فلتخي نيقفألا
 رظنا ) نييزاوتم ةقيقحلا ىف امهنأ نم مغرلاب طسولا ىف نابراقتم امهنأ كردن ( ه)
 .(ه 25.١ عجارملا

 ب ؟خعاس



 تاربخلا ليلحتل ًاريبك ًامامتها اهدعب امو 11 ةنس «رميهترف سكام » هجو دقو

 ىف ةفلتخملا قرطلا ىأ سكعلا وأ « ىرغصلا ةيسحلا اهرصانع ىلإ اهب عوجرلاو ةيكاردإلا
 هذه اهيف بترت ةرم لك ىف ةفلتخم ةقيرطب اهكردن ثيحب ةدحاولا ةيسحلا رصانعلا ميظنت
 رصانعلا ميظنت ىف ةيوق ةيلعاف تاذ اهنأ نيبت ىتلا لماوعلا نم ددع ىلي اميفو . رصانعلا

 )1١١(. ةلقتسم ةغايص تاذ تاكردم ىلإ ةيسحلا

 ١ - ىتآلا لكشلا ىلإ رظنا ()7 : براقتلا :

 براقتلا لماع ( 08 لكش )

 اهكاردإ لهسي ([) لكشلا ىف طاقنلا نكل .. ةصارتملا طاقنلا نم ةعومجم نيلكشلا نإ
 براقتلا درجم نإ ؟ اذامل ةيقفأ اهنأ ىلع كردتف ( ب ) لكشلا ىف امأ .. ةيدومع اهنأ ىلع

 ثيح (أ) لكشلا سكعب ىقفألا كاردإلا اذه ىلإ ىدأ ( ب ) لكشلا ىف طاقنلا ىقفألا
 ةيسأر ةقيرطب طاقنلا تبراقت

 نأ اضيأ دجن كاردإلا لاجم ىفو .. ةيرصبلا تاكاردإلا لاجم ىف براقتلا رود نع اذه

 نم ةعومجملا سفن نع فلتخم لكشب اهكاردإ ىلإ ىدؤي تاوصألا نم ةعومجم نيب براقتلا
 - كت : ةيتآلا ةقيرطلاب تعمس ول تاوصألا هذه الثمف . ىرخأ ةقيرطب تبراقت ول تاوصألا

 : ةقيرطلا هذهب تعمس ول تاوصألا هذه سفن نع فلتخت اهنإف كت - كت - كت

 كت - كت كت - كت - كت كت - كت - كت كت

 ( ") هموم تمت

 - مخه



 ىلع هريثأت» طاقنلاو نئاودلا نيم ةباقتلا نظرفي ( 51) لكشلا ىف : © هباشتلا - ؟

 ردقب ةيقفأ وأ ةيسأر ةقيرطب عوضوم لكشلا نأ ىلإ تفتلت ال تنأف .. ةدهاشملا نيعلا

 ةريغصلا رئاودلا ىه لاكشألا نم نيتعومجم نم نوكتي لكشلا اذه نأ ىلإ تفتلت ام

 . هباشتلا لماع وه كلذ ىف ببسلاو . .طاقنلاو

 هه0+*0«0 0 ه٠ هه 0 ه0 ©« نه 6 ه0© 0 0 ه00ه0«©06 608ه 0 © © ه0 ه5 60 هنوه0 0 هوه 0600 «060

 هباشتلا ( 55 لكش )

 ةريبكلا تاحاسملا نع اهكاردإ لهسي ةلمتكملا ةريغصلا ةحاسملا : 7 ةحاسملا - *
 ةريغصلا ءاضيبلا ةحاسملا نأ ظحالتس ( ب ) و (1) ( 7٠١ ) لكشلا ىلإ رظنأ . ةلمتكملا ريغ

 ىلإ كلذ دوعي الو . ةريبكلا ءادوسلا ةحاسملا نم رثكأ تزرب ىتلا ىه (أ) لكشلا ىف

 سفنب تزرب دقف كلذ عمو ( ب ) ىف اهلكش ريغت دق ةريغصلا ةحاسملا نأل عبطلاب نوللا

 ةحاسملا ريثأت ( 7١ لكش )

 (؟ ) داس

)** ( 
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 تبلطو اعيرس ًاضرع دارقألا نم ةعومجم ىلع ( ب ) و (أ) 7١ لكشلا تضرع اذإ - ؛
 نم مغرلاب ةرئاد وأ عبرم اذه نأب لوقي نأ ىف ًافالخ دجت نلف هودهاش ام اوركذي نأ مهنم
 ب لكشلاو « ساوقألا نم ةعومجم نع ةرابع وه أ لكشلاف . كلذك اسيل ةقيقحلا ىف امهنأ
 نوناقي ىمسلا ىتلاتشجلا نوناقلا هحضوي كلذ ىف ببسلاو . طوطخلا نم ةعومجم
 10 قفل

 ا 1 2( ١
 0 با

٠ 

 لامكإلا وأ قلغلا ( 7١ لكش )

 ىلكلا اهلكش تاكردملا ذخأت ىتح تارغثلا المن نأ ىلإ ليمن ءايشألا كاردإ دنعف

 ةملك درجمل لبق نم مهرن مل صاخشأ نع ةلماك ًاروص انناهذأ نم نوكن املكف . لماكتملا

 تايئزجك هكردن ال نحنف . ىجراخلا ملاعلل انكاردإ هجتي كلذك . مهنع قيدص نم ةرباع

 ةلماكتم لاكشأ ىلإ: تايثرجلا "هذه لوحي ام نصادغلا قماهنلا ةقيشن اننإ «ويوكلا ةسقأن

 رظنا كلذك ١5 ١١ ء ؛ , ١ عجارملا ىف ةيجراخلا لماوعلا نمو ةلثمألا ىف اديزم رظنآ )

 .(15- ١ لكشلا ىف لاكشألا ةمئاق

 همكحت ىجراخلا ملاعلل انكاردإ نأ كلذ نم نودكؤي سفنلا ءاملع نأ نذإ دجن اذكهو

 . اهنيب تاقالعلاو ٠ تاهبنملا لاكشأ ىأ . هتاذ يجراخلا ملاعلا عنص نم نيناوق

 . كرتشملا ريصملاب ىمسي انايحأو كددسع لا نوناق (*)

 - خال -



 (هفه)

 ةهوموو0و وهونم
 000060 96566 ىن

06060 6606606 
00060 6060600 

1 : 00606 6000500 
06 66060660 

 ١ (2 ١ ١ 3 .؟

 عئىر ١ ١ هر

 اهعيمج ةحفصلا هذه ىف ةنيبملا موسرلا . ةيكاردإلا تلاتشجلا نيئاوق ( 77 لكش )
 رييغت ةيلمعب تمق اذإ دحاو لكش نم رثكأ ىف اهتيؤر نكمي ىتلا ىأ ضماغلا عونلا نم
 ةمئاق «رلهوكو » « اكفوك » هدعب نمو « رميهترف » عبطو دقو . ةقالعلا طمن روصت ىف

 نيناوق. ةسمخ مهأ حضوت ةقباسلا موسرلاو . لكشلل انكاردإ ىف رثؤت ىتلا لماوعلاب
 تددحتو لكشلا ةفاسم ترغص املكف ةحاسملا نوناق لثمي (أ) لكشلا . كاردإلا ميظنتل

 اهكاردإ ريغتي ( ب ) ىف لاكشألاف براقتلا ( ب ) لكشلا . ىكاردإلا زوربلل لام هدودح
 لاكشألاف لاصتالا نوناق لثمي ( ج ) لكشلا . طاقنلا براقت بسحب ًايسأر وأ ًايقفأ

 نع ١( - ج ) لكشلل انكاردإ فلتخا دقف ةلقتسم ةيكاردإ ةدحوك اهكاردإ لهسي ةلصتملا
 ماجسنإلا نوناق لثمي (د ) لكشلا .اهنم لك ىف لاصتإلا ةقيرط ببسب (؟-ج)
 لكشلا ىف ءابطيب ةدمعأ ظحالت له : ةيكاردإ ةغيصك زربت ةقلغملاو ةمجسنملا تاحاسملاف
 ىف هارت ىذلا امو ؟ ءاضيب ةيضرأ ىلع ءادوس ةدمعأ ظحالن مأ (١-د) ىف دوسألا

 ©ه04 ديجلا رارمتسالا بناوج لثميف ١( ,عه .4 ءع*.9؟ءو ه) لكشلا امأ .(؟ - د )
 ةجبوم ىلع ةموسرم ةجرعتم ةجومك ًامئاد كردي الثم ١ - ه لكشلاف « ©همضندسننم»

 ىف دوجوملاب هبشأ فلتخم كاردإ ىلإ ىدؤي ىذلا لاصتإلا نوناق سكعب اذه . ةعبرم
 نم رثكأ ( * - ه ) ىف ؛ مقرلا ىفتخا اذامل نيبتن نأ عيطتسن له رخآ لاثم . (؟ - ه)
 ىدم ىأ ىلإو ؟ (ه - ه) ىف ةتتشملا طوطخلا نم ريثك دوجو نم مغرلاب (ه -ه)
 . ( ٠ عجرم رظنا ) ( ١ - ه) ىف ةطيرخلا ةءارق ىف ريخألا نوناقلا اذه دعاسي

 - ؟خماد



 : تاكردملا نيب تاقالعلا ةعيبطب اهروهظ طبتري ةيكاردإ رهاوظ (ب)

 كاردإ لثم ةيكاردإلا رهاوظلا نم ريثك ريسفت نكمأ نيناوقلا هذه ىلع ءانبو
 قمعلا كارداو « (*** ةفيصلا ريثأتو « /”7كاردإلا تابثو , 2 ةكرحلا

 نم نيعون نيب كلذ ىف زيم دقو . ةكرحلا كاردإ ةرهاظب « رميهترف » متهأ دقف - ١
 ةكرحلا ىأ « ةيؤرلا عادخ درجم نع ةعبانلا ةكرحلاو « 5681 ةيلعفلا ةكرحلا : ةكرحلا

 ًاعيرس ًاضرع تاهبنملا ضعب ضرع نأ حل .نايحألا نتن نيثك ىفف « ةممة:عمأ ةرهاظلا

 نوكت دق اهنأ نم مغرلاب تاهبنملا ىف ةكرح دوجو كردن انلعجي رخآلا ضعبلا ءارو اهضعب
 ةكرح دوجو كردن ىئامنيس مليفل انتدهاشم دنعف امئيسلا ىف ثدحي امك كلذو . ةتباث

 ًاضرع ىئامنيسلا طيرشلا اهنضتي ىتلا روصلا ضرع وه كلذ ىف ببسلاو « ةئيطب وأ ةعيرس
 نم ةرهاظلا هذه طورش ديدحتل همامتهإ رميهترف ىلوأ دقو . ىرخأ ءارو ةروص ًاعيرس

 ىضقنملا نمزلل ةفلتخملا تاريثأتلاب قلعتي اميف ةصاخ : ةطوبضملا براجتلا نم ةلسلس لالخ
 دوجوب سحن ىتح هيبنتلا نم نيعون نيب ضقني نأ بجي ىذلا نمزلا وه امف . نيهبنم نيب

 عضو براجتلا دحأ ىفف . خلإ .. ًايجيردت نمزلا اذه داز ول ثدحي ىذلا امو اهيف ةكرح
 ىفو . ةرجحلا طئاح ىلع ةتبثم ءاضيب ةراتسل ةهجاوم ةدضنم ىفرط ىف نيئيضم نيحابصم
 ثيحب طئاحلا ىلع ةتبثملا ةراتسلاو « ةدضنملا نيب ًاعيفر ًايديدح ًادومعع بصن تقولا سفن
 ظحال نقو .. نيحابصملا نم ةيلع طقاسلا ةوضلل' ةجيقن ”ةراقتلا ىلع ةومعلا لظ نتكفتي
 ودبي دومعلا لعجي ةيناثلا ىف ىللم ١ ةعرسنيحابصملا ةءاضإوأ ءافطإ لدابت نأ « رميهترف »

 ةزئافلا“ قا للم © لإ ةعربسلا' تلق اذإ امأ نايلا ىلإ نيمبلا نم ةقربش كريت ةناكو
 فبحسب العبث ةفوسلا ناك :اذإ امأ ."دخاو تقو ىف تاريظي أ ناتطتي دوبعلا الظ ناك نقف

 دومعلا لظ ىف ةكرح دوجو كاردإ بعصي ناك دقف . ةيناثلا ىف ىللم ٠٠١ ىلإ لصت
 ضرع بيترت ريثأت نم اضيأ اودكأتي نأ نوبرجملا عاطتسا لكشلا اذهبو )٠١(.

 . ةكرحلا كاردإ ىلع اهمجحو تاهبنملا ناولأو اهنيب ةفاسملا ريثأتو ٠ تاهبنملا

 (*) مهما عووعللا معقععمأا مه

 (** ) 2عىععواطقل عمت كاق2 إل

 ( دعس !ةسصوصومو نسل ءالقعأ

 - مو



 ةيفسلفلا ةلحرملا ىلإ هروذجب دتمي ثحبلا نم لاجم وهف كاردإلا تابث نع امأ - ؟

 نأب ةفسالفلا نم ريثك نيب امدنع ةرهاظلا هذهب مامتهإلا رهظ دقو . سفنلا ملع خيرات نم

 رييغت نود ىه امك لظت ءىثلا قيرب ةجردو « نوللاو ٠ لكشلاو « مجحلا : لثم ءايشأ

 ىذلا طسولا صلاصخ وأ ديلبلا بيبسي ءىثلا عضو ىلع أرطي ىذلا عونتلاو نيابتلا نم مغرلاب

 انرظنو « رفصأ ءوض ىف قرزالا قرولا نم ةعطق انعضو اذإف لاثملا ليبس ىلعو . هيوتحي

 اهارن نأ - ناولألا جزم نيناوق نيبت ام بسحب .ضورفملا نم هنإف « بقث لالخ نم اهيلإ
 انك انل ىذبت نفصألا ءوضلا ىف ءاقرزلا ةقرولا نأ بلاغلا .ىف تدحتي ىلا: :نكل .. ةيذامر
 بلط اذإف . قيربلاو لكشلاو « مجحلاب ةقلعتملا رومألا ةيبلاغ كلذ ىلع سق . ءاقرز ىه
 نم كهلع ضرغ ءاوس ريدقتلا سفن هيطعتس ابيرقت كنإف هلوط وأ باتك ضرع ردقت نأ كيلإ
 ةؤت ةعيبطلا نيناوق بسحب ةفاسملا نأ نم مغرلاب . راتمأ ةرشع وأ « تارتميتنس ةرشع ةفاسم
 قدي 0 ملاعلا ماق دقو . 00 تابثب دصقي ام وه اذه . ةكردملا رهاوظلا مجح ىف
 ةيفقت" «ضاناويحلا نما اريثك نأ تتيب :تاناويحلا "ىلع تاناردب قلع عطاك و فقوزعملا

 «زتاك » ماق هبراجت دحأ ىفو . مجحلاو قيربلا كاردإ ىف تابثلا نم ةعفترم ةجردب

 رخآ اعون كرتت نأو « ضيبأ هنول زرألا نم اعون راتخت ىكل تيكاتكلا نم ةعومجم بيردتب
 امهنول حبصي ثيحب ىوق رفصأ ءوض ىف اعم نيعونلا كلذ دعب عضي ناك دقو ٠ نوللا رفصأ
 رويطلا ةردق ىلع لدي امم . ءاضيبلا بوبحلا ىلع لوصحلل اضيأ هجتت اهنأ دجوف . رفصأ
 ةيزنابمثلا نيب ةنراقم ىفو . ىكاردإلا تابثلا نيناوق قفو نوللا صئاصخ عم لماعتلا ىلع
 تابثلا ىلع اهتردق ىدم ىف فلتخت ال ىزنابثلا نأ زتاكل نيبت نيغلابلاو لافطألاو
 .( ٠١ ) قيربلاب ةقلعتملا رهاوظلا ىف ىكاردإلا

 رهاوظ نع ةلوؤسم ةيبصع لماوع دوجو ضرتفي نأ ىلإ زتاكب جئاتنلا هذه تدأ دقو
 . بيردتلا وأ ملعتلا لماوع ىلإ رهاوظلا هذه عجرت الو كاردإلا تابث

 ةفيضلا نيقاعي ةساعلا تايازذلا' ةطومشم. انعوضومب :ةقلطتملا نهاولكلا عفو. -ادع

 اهل لكش ال ةيضرأ ىلع ءايشألا كردت ىرصبلا كاردإلا بناوج نم ريثك ىفف . ةيضرألاو
 دقو . انطأ8 « نابور » ةرهاظلا هذهب اومتها نيذلا نمو . ةزراب حمالم ىأ اهب دجوت الو

 لوحي نأ ىف « نابور » حجن دقو . ءادوسو ءاضيب : ةضماغ اغيص مدختسي « نابور » ناك

 اهلالخ نم نكمي لماوعلا نم ددع ىلإ لصوتو « غيص ىلإ ةيضرألاو « هيضرأ ىلإ غيصلا
 تافص نم ةغيصلا هب فصوت امب طبترت لماوعلا هذه نأ نيب دقو . طبضلا اذهب مايقلا
 : ىتأي ام ةيضرألاو ةغيصلا نيب زيمت ثيحب اهضرتفا ىتلا تافصلا نمو . ةيضرألاب اهتنراقمب
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 اتعللا ن1 قدح“ تا تنحي تدك عادل

 ( 7 لكش )

 - موز



 . ةددحم ريغ اهلاعمف ةيضرألا امأ ء ددحم لكش اهل ةغيصلا ( | )

 . اهعم عطاقتت الو ةغيصلا فلخ ةدتمم ةيضرألا ودبت ( ب )

 . ديدحت نود ( ىدام ) ءىشك ودبتف ةيضرألا امأ « مجسنم لكش اهل ةغيصلا ( ج )

 وأ ) زراب ريغ اعقوم لثمتف ةيضرألا امأ . ناكملا ىف ددحم عقوم اهل ةغيصلا (د )
 . ( فيعض

 مكحتلا لالخ نمف . لاكشألا ضرع ةدم ىلع ةيضرألاو ةغيصلا نيب زييمتلا فقوتب ( ه )
 ةيضرألاو ةغيصلا نيب زييمت دوجو مدع نيبت « ءادوسو ءاضيب ةضماغ لاكشأ ضرع ىف ىنمزلا

 ةليوط ضرع تارتف ىف الإ رهظت ال زييمتلا دودح نأو . ةعيرسلا .ضرعلا تارتف ةلاح ىف
 .. ٠ ضرعلا ةرثف تداز املك رثكأف رثكأ زييمتلا رزبيإو . ايبسن

 . ةغيصلا ىلإ ةيضرألا ليوحت ىلع نادعاسي .قيربلا ةدشو ةءاضإلا ةدش - و

 . ةروصلا ىف ىرخألا لاكشألا نم هريغ نود قباسلا لاثمتلا كاردإ لهسلا نم ( 76 لكش )
 لثم كلذو ةغيص وه امل انكاردإ مكحت ىتلا نيناوقلا هريغ نود لاثمتلل انكاردإ حضويو
 ةغيص اهيلع زربت ىتلا ةيضرألا ىف رفاوتي ال ام ىهو ماجسنإلاو ديدحتلاو مجحلا
 . لاثمتلا

 اول



 : قمعلا كاردإ -

 ةسارد ىف ةماهلا بناوجلا دحأ - قمعلاو ةفاسملا ىأ - ثلاثلا دعبلا كاردإ لثمي

 لوط نيحطس تاذ اهنأ ىلع طقف اهكردت ال كنأ ظحالو 7 مقر لاكشألل رظنا . كاردالا

 ام . ةبيرق ودبت ءايشأو ةديعب ودبت ءايشأ اهيف ىرن ىأ ةثالث داعبأ ىف اهارن اننإ لب « ضرعو
 ضرعو لوط : ةثالث داعبأ نم نوكتت اهنأ ىلع نيدعبلا تاذ ءايشألا كردن انلعجي ىذلا

 ؟ قمعو

 قلعتي اميف قئاقحلا نم ددع ىلإ ىكاردالا سفنلا ملع ءاملع لصوت لاؤسلا اذه ةباجإل
 ةيجراخلا تايدهملا اهنمو « ًاعم نينيعلا مادختسا اهمهأ نم ىتلاو ثلاثلا دعبلا كاردإب

 « داو ويحب اهيلإ اول ولا قم قدملاب اباد طق علو ةيكازدالا كافوضونلل

 "" ًاعم نينيعلاب كاردإلا
 نإف « اهناطقتلي ىتلا ةينوللاو ةيرصبلا تاهبنملا ثيح نم نينيعلا هباشت نم مغرلاب

 . ةدحاو ائيع مدختسن انكول امع اعساش افالتخا فلتخي راصبالا ىف ًاعم نينيعلا مادختسا

 ريست نأ لواحو ةيلمعلا هذه ررك . اعم نينيعلاب رظنا مث ءايشألل رظناو كينيع ىدحإ قلغإ
 كتاكاردإ ىلع أرطي ىذلا لالتخالا ظحال . ةيناثلا نيعلا حتفت نأ نود ةفرغلا لخاد ىف
 تابوعصلاو ريسلا ةقيرط ثيح نم لالتخالا اذه هيلإ ىدؤي ام ىدمو ةداتعملا تافاسملل

 . اهيلع أرطت ىتلا

 انيع مدختسي ىذلا ناسنالا نع فلتخي أعم نينيعلاب ةيؤرلا ىلع رداقلا ناسنالا نإ

 ثدحي اعم نينيعلابو « اعاستا رثكأ ًاعم نينيعلاب هكردن ىذلا ىرصبلا لاجملاف . ةدحاو

 كاردإ ةربخ ثادحإ ىف أعم نينيعلا نواعت ىأ « ( بوكس ويرتس ) ةمّمجملا ةيؤرلاب ىمسي ام
 ش :«قمعلاو ةقانلا

 ( 1 ) طتصمءاناد» /لونمد

 (2) 5169605هممأ1ع 71
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 لعد 5-5 03

 اساسحإ ىدي رجتلا مسرلا اذه ىف ىطعي نأ « ماهجنناك نيماجنب » نانفلل نكمأ ( ؛١٠ لكش )

 . اهمجحو تاعبرملا ةحاسمو عطاقتلاو لالظلا لالخ نم زوربلاو قمعلاب

 ب ١5غ



 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ

 ماجحألا ىف قورفلا ببسب ةفاسملاو قمعلاب اساسحإ ايلعلا ةروصلا ىطعت ( 7 لكش )
 ظحالو ةزيمتم ريغ ودبت ةديعبلا لاكشألا نأ فيك ابضيأ ظحال . ةينبألا نيب عطاقتلاو
 . ةفاسملاو قمعلاب عابطنالا ءاطعإ نم لالظلا هب مهاست ام ىدم

 - موه



 : قمعلا كاردا ىلع دعاست ىرخأ لماوع

 ال قمعلل انكاردأ نإف « ةفاسلاو قمعلا كاردا ىف نانواعتت اعم نينيعلا نأ نم مغرلاب
 ضم لإ قدري .ةدخلاولا نيملاب .ةيؤرلا نأ نم. شرلاوخب « افهم, نينيملاب:ناصرالا "ىلع رهتي
 نيعلاب قمعلا كاردا ىلع نيرداق ىقبن انثإف , كاردالا ةقد ىف صقنلاو ةيكاردالا تاهيوشتلا
 درنفا تاحولا قم توجب :اميف :نوتانفلا اهكراي .ىرخأ ]داوم هوجو: بسم :كلذو. ةدحاولا
 . ةدحاو نيعب اهيلإ انرظن ول ىتح ثلاثلا دعبلاو ةفاسملاب اساسحإ ىطعت

 قمعلا كاردإب دع ىرخأ لماوع دوجو ىلإ ( مقر عجرملا ) ءاملعلا لصوت دقو
 مجحلا تاذ لاكشألا نم دعبأ ودبت ىرغصلا ءايشألا ) " مجحلا : اهنم ةدحاو نيع مادختساب
 ( قابطنالاو . ( ةضفخنملا ءايشألا نم دعبأ ودبت ةعفترملا ءايشألا ) ' عافترالاو ( ربكألا
 (9 رادحنالاو « ( ةفاسم دعبأ ودبت ىرخأ لاكشأ ىلع قبطت وأ عفت اهنأكو ودبت ىتلأ ءايشألا )
 تاكردملل ةبسنلاب ةصاخ ةديعبلا ءايشألا زاربا ىلع دعاسي مجحلا ىف جردتلا ) لكشلا ىف

 قابطنالا (1)

 ءايشألا ىف ثلاثلا دعبلا كاردا ىلع دعاست ىتلا لماوعلا نيبت ةقباسلا لاكشألا ( ا لكش )
 ةروظتملا

 (1) 5ع (2 ) طعتوطأا 31 0 (4) زمويهلتعما هأ اعءاسعع

 وك



 رظنأ ) راحبلا وأ تاطيحملل جومتملا حطسلا وأ ٠ ةيرخصلا ىراحصلاك ةمظتنملا ريغ
 ىتآلا لكشلا ىلإ رظنأ نآلاو . ( ةفاسملا كاردأ ىف لسا نبل دله نيلات مضوت ىتلا لاكمألا
 دعاست ىتلا ةقباسلا لماوعلا لك صلختست ىكل ةقدب هلمأتت نأ لواحو ( 762078 مقر لكش )
 ثلاثلا دعبلا كاردا ىلع

 نع ةعفترم ةديعبلا ءايشألا ىرت كنإف ةرئاطلاك قهاش ناكم نم ترظن اذإ ( 78 لكش )
 ىف امك ءايشألا نيب تافاسملا راهظإل عافترالا لماع نونانفلا مدختسيو . ةبيرقلا ءايشألا
 هذهل هممر ىف نانفلا ديفتسيو . ©0ءم:عم 58هدموغ تارويس جروج نائنفلل ايلعلا ءانيملا ةروص

 . قابطنالاو جردتلاو مجحلاك ىرخأ لماوع نم ةحوللا

 تب ؟8ا/



 0موريعم اعل طزب 1114 تمصاطتمع - (مم داهمصرتك ةنع ةردرداذءل طب هعوزودأ عمل انععنوم

 دعاست ىتلاو لكشلا اذه ىلإ رظنلاب اهصلختست نأ كل نكمي لماوعلا نم مك ( 74 لكش )

 . اهصالختسا كل نكمي اهركذن مل ىرخأ لماوع كانه له .. ةفاسملاو قمعلا كاردإ ىلع

 - ؟ة84-



 هيلع ىه ام ىأ : هتاذ ملاعلا همكحي ملاعلا كاردإ نم اريبك اءزج نأ انفرع دقو نألا
 نم ىرخأ ةفئاط ىلإ لقتنن نأ انناكمإب حبصأ « ةيناكمو ةيدام صئاصخو ماظتنا نم هتاهبنم

 . ملاعلا

 ىف انطئاسو : سحلا ءاضعأ ( ج )
 ملاعلا كاردإ

 سفنلا ءاملعل لوألا عوضوملا ةيبصعلا لماوعلا ةسارد تناك تارتفلا نم ةرتف ىف
 مهطاشن نم ًأءزج ءاملعلا ءالؤه هجو دقف . كاردإلا ةساردل مهيدصت دنع ىبيرجتلا

 دعاست ىتلاو ىبصعلا زاهجلاب ةصاخلا ةيئانبلا لماوعلا عوضومل - نيبرحلا نيب - ىبيرجتلا
 اطابترا اهمهأ نم نكل ةددعتم عبطلاب ىبصعلا زاهجلا لماوعو . هتئيب كاردإ ىلع ناسنإلا
 « ىرصبلا ساسحإلا نم ةفلتخملا عاونألل ةبحاصملا ةيسحلا تايلمعلا : كاردإلا عوضومب

 . ىلضعلاو « ىمثلاو « سمللاو ٠ ىعمسلاو

 ءاملع طاشنب )٠١(« نوسموط ىري اميف تاعوضوملا اذه ةسارد تطلتخا دقو

 ةيمنت ىف ةمهاسملا ىف لضفلا نييبرحلا نيب سفن ءاملعل ًاساسأ دوعي هنأ ولو ٠ ىجولويسفلا
 . ليلق دعب اهل ضرعنس ىتلا ةيسحلا تايلمعلا ضعبب ةفرعملا

 نم ةيزكرملا ءازجألا اهب موقت ىتلا 'ةدقعملا فئاظولا كلت ًاضيأ ةيئانبلا لماوعلا نمو
 سفنلا ءاملع نأ ولو . اهقيسنتو ةيسحلا ءاضعألا نم ةيتآلا تامولعملا ةمجرت ىف خملا

 اذهل . ةيلقعلا تايلمعلا كلت نع ةمساحلا تامولعملا ىلإ نورقتفي اولاز ال نييجولويسفلاو
 . ةيسحلا تايلمعلا رودب ةصاخلا فئاظولا ضعب نع عضولا اذه ىف انثيدح رصتقنس

 : سحلا ءاضعأب ةصاخلا فئاظولا

 : ىهف ىحلا نئاكلل ةماه فئاظو ةدعب ةيسمللاو « ةيعمسلاو « ةيرصبلا تاساسحإلا موقت

 نأ حيحص . ملاعلا نع انتامولعمو انتفرعم ىلع لوصحلا ىف ديحولا انردصم - ١

 هذه فئاظو نكل تابوكسوركيملاو « تابوكسلتلاك ةزهجألا نم اريثك تركتبا ةيرثبلا

- 15996 - 



 سيلو « ةيسحلا انتايلمع ةيلعاف ةدايز ىلع اهتردق ىف أساسأ زكرتي ةيجولونكتلا ةزهجألا

 رثكأو « ةيسحلا لماوعلا نع ةلقتسم ودبت دق ىتلا ةيلقعلا تايلمعلا ىتحو . اهنع انئانغاب
 ةيسحلا تامولعملا لالخ نمف . سحلا ءاضعأ هايإ اتحنمت ام ىلع فقوتت اهنإف « اهنع اديقعت

 ليختلا امبرو « ديرجتلاو حرشلاو ليلحتلاب موقي نأ ٠ كلذ دعب لقعلا عيطتسي ةعمجتملا
 . عادبإلاو

 ًاددع كانه نإف تاساسحإلا فئاظو مهأ نم ربتعي ةفرعملا ليصحت نأ نم مغرلابو - ؟
 نمو . هددهت ىتلا راطخألا نم ىحلا نئاكلا .. ةياقو الثم اهنم ةيوناثلا فئاظولا نم رخآ
 , نئاكلا ظقيتيف ءايوق اتوص عيسن امدنع لافجإلاب ةباجتسإلا كلذ ىلع ةلثمألا طسبأ
 . دادعتساو ؤيهت ةلاح ىف عضويو

 نكامألا وأ تاعوضوملا نع ردصت ىتلا تاديدهتلاو راطخألاب روعشلا نأ فورعملا نمو
 , فتألا وأ « نذألا وأ نيعلا : ساوحلا قيرط نع انل لصت مسجلاب ةرشابم كتحت ال ىتلا
 5طودتمهغم» ظحال دقو . بسانملا تقولا ىف ءافتخإلا وأ بورهلا نم نكمتتف
 ىتلا ساوحلا ىأ ) ةديعب تافاسم نم لابقتسإلا ةزهجأ عيمج نأ ريهشلا ىملاعلا ىجولويسفلا

 « سأرلا ىف زكرتت ( ةديعب ةفاسم ىلع ثداوح وأ تاعوضوم نم اههيبنتو « اهتراثإ نكمي
 فقي وأ « هسأر ائبخم نئاكلا عجارتيف ء رطخلا راعشتسا ىف صرفلا عسوأ اهل حاتت ثيح

 . ( 4 ) رطخلا ةهجاوم ىف ادودشم ابصتنم

 ىلع ناكملا ىف هاجتإلاب هتفرعم ىلع ناسنإلا ةردق فقوتت :  هاجتإلا ةفرعم - "
 نورسجيال مصلاب نيباصم نودلوي نيذلا صاخشألا نأ ءاملعلا ظحال دقو . ةيسحلا ءاضعألا
 لمع مسجلل ةيدومعلا تاهاجتإلاب ساسحإلا نأل كلذو « ( سطغلا ) ءاملا تحت ةحابسلا ىلع
 هاجتإ كاردإ ءاطخأ راطخأل مهضرعي مصلا ىدل نذألا هذه داقتفاو . ةيلخادلا نذألا نأش نم
 ىدم ظحالنو . مسجلل ىدومعلا عضولا كاردإ ىف اماه ارود ًاضيأ راصبألا بعليو . مسجلا
 وأ «راسيلا ىلإ وأ نيميلا ىلإ هاجتإلا مهتلواحم دنع ىصبلا ىفوفكم بيصي ىذلا كابترإلا
 روصقلا اذه مهضوعت ىرخأ فئاظو ىلع دامتعإلاب نوموقي مهدجن اذهل . فلخلا ىلإ عجارتلا
 عضي ةقيرطلا هذهبو . بلك وأ ء اصع وأ ء«رخآ صخش ةدعاسم ىلع ادمتعم فوفكملا ىشميف
 « نزاوتلا كاردإو « سمللاو سحلا فئاظو ىلع ناكملا ىف هاجتإلاب ساسحإلا ةيلوئسم

 (*) هءاعماسا 1



 صخشلا نأ الثم فورعملا نمف . هاجتإلا ديدحت ىف ةيمهأ لقي ال ًارود تاوصألا بعلتو
 ضعبو .اهسملي الو اهاريال هنأ نم مغرلاب هنم ةبيرقلا تاعوضوملاب سحي فوفكملا
 طئاح ههجاو اذإو ءاهسملي نأ نود عراش وأ ةقيدح ىف راجشألا دع عيطتسي نيفوفكملا
 نيفوفكملا ىلع براجتلا تنيب دقو . كلذ لبق فقوتي امنإ « ةرورضلاب هب مدطصيال دقف
 نم ثعبنملا ىدصلا لالخ نم ىأ . طقف ىعبسلا ساسحإلا قيرطب كلذب نوموقي مهنأ
 . ضرألا ىلع همادقأ عقو وأ اهتدعاسمب وطخي ىتلا اصعلا وأ « ءاوهلا توص ىف تاريغتلا

 لمع ليمجلا ءىشلا قوذت نأ نودقتعي لامجلا ءاملع نأ نم مغرلاب :  قوذتلا - 4
 ابناج كانه نإف ٠ مكحلاو ةيساسحلاو زبيمتلا ىلع ةيفرعملاو ةيلقعلا انتردق ىلع فقوتي
 ةيرصبلا نونفلاف . ةيسحلا انفئاظو هب انيتأتام ىلع دمتعي ىلامجلا قوذتلا نم اريبك
 لالظلاو « ةءاضإلاو , لكشلا لالخ نم نيعلا ىلع اهريثأت كرتت ( مسرلاو تحنلاو ريوصتلا )
 ىكل ىلاع توصب أرقي رعشلاو « نيعلاب الإ اهكاردإ نكميال ءايشأ اهعيمج ىهو . ناولألاو
 اهريثأت طلتخي 2. كلذك ىقيسوملاو . نذألا لالخ نم ىقلتملا صخشلا ىلع هراثآ كرتي

 . ( 4 ) ةفلتخملا توصلا تاجرد نيب زييمتلا ىف نذألا ةردق ىلع ادامتعا ىنومراهلا

 ::ندسلل ةيعوتلا ةيضاقلا

 عاونأ ىلإ هزواجت عيطتسي الو هطقتلي تاربخلا نم ىدم سحلا ءاضعأ نم وضع لكل
 ةيساسحلا نأش نم ةيسمل تاقلعتم كانهو « نيعلا نأش نم ةيرصب تاقلعتم كانهف . ىرخأ

 اطاشن كانه نأ هادؤمو رشع عساتلا نرقلا ذنم ءاملعلا هغاص نوناق كانهف اذهلو . ةيدلجلا

 : نوناق ةيزيلجنإلا ةغللابو ةيعونلا ةقاطلا نوناقلا اذه ىلع قلطيو « ةيسحلا باصعألل ايعون
 اذه خاص نم لوأ وهو ) 8111 « ليب » ىري نوناقلا اذه ىضتقمبو ]هال ه4 ةمءءأ#ء ءمعتقال

  ىجراخلا ملاعلا نم ىتأت ىتلا ثادحألا نيب طسوتت ةادأك باصعألا دوجو نأب ( نوناقلا

 ىقلتملا بصعلا صئاصخ ةيكاردإلا تاربخلا كلت ءاطعإ ىف رثؤي « اهب ىناسنإلا ساسحإلاو
 صاخلا هطاشن وأ « ةيعونلا هصئاصخ ضرفي هيبنت ةلاح ىف بصع لكف . يجراخلا هيبنتلل

 ناك ىذلا حيرشتلا جئاتن ىلع دامتعالا لالخ نمو . هنولب اهنوليف تاكردملا ةعيبط ىلع
 طامنأ ىلإ الإ بيجتستال ةنيعم باصعأ كانه نأ ىلإ ًاضيأ لصوتي نأ عاطتسأ « ليب » هنقتي

 : نأ كلذ ةيمهأو اهريغ سيلو تاهبنملا نم ةدودحم

 (*) ةمورععأ ةاقمق

 لدا نك



 ةصاخلا باصعألا بسح صخشلا ىف ةفلتخم تاساسحإ ريثتسي دق دحاولا هبنملا - ١

 ريفص تاوصأ وأ « ملألا ريثتست دق سأرلا ىلع « ةطبخلا » نإف اذه ىلعو 9 هاقلتت ىتلا

 : ةيعبس وأ ةيرضب وأ + ةيدلج.. ةيبصغ.. ةيسنح عقاوم ىلع هبتملا اذه طوقس بسحب

 دحاو ىسح بصع ىلع عقت ىتلا ةفلتخملا تاهبنملا نأب ىأرلا اذه نيضتي امك - ؟

 ىلع ةطقاسلا تاهبنملا تفلتخا امهم ثدحي ىرصبلا ساسحإلاف . الثامتم اساسحإ ريثتست

 بصع لكف . نينفجلا ىلع عباصألاب ةفيفخ ةعقرط وأ ٠ ءوضلا نم ةعشأ تناك ءاوس « نيعلا

 ءانب ىلع ًادامتعإ صئاصخلا هذه ميظنتو . ةيعونلا هصئاصخ لقني ةيسحلا باصعألا نم

 . (7) ىرخأ ةيزكرم باصعأ نم هب لصتيامو « هتفيظوو ىسحلا بصعلا

 : ةيسحلا تاربخلا عاونأ

 اهريدقت نكمي تاسوسحملا لكف . ةنيعم داعبأ قفو اهبيترت نكمي ةيسح ةربخ. لك
 ةيسحلا ةربخلا بيترت نكمي ةدشلاب قلعتي اميفف . عونلاو « رارمتسالاو « ةدشلا قفو
 مكحلا نكمي هلالخ نمف رارمتسالا امأ . ةديدش وأ « ةطسوتم وأ « ةفيعض ةيسح تاربخ ىلإ
 , عونلا بسحب تاربخلا ميسقت نكمي كلذك . ةريصق وأ ةليوط تناك نإ ةربخلا ىلع

 خلا .. قيرب وأ ٠ تاجوم وأ « ناولأ ىلإ عونلا ثيح نم اهميسقت نكمي ةيرصبلا تاربخلاف
 تاربخلل ةبسنلاب اضيأ اذكهو . ةلقتسم ةيعون داعبأ فاشتكإ نكمي عون لك لخاد ىفو
 . (1) خلإ .. ولعلا وأ « ةدحلا : لثم ةنيعم عاونأ قفو اهلوانت نكمي ذإ ةيعمسلا

 : كاردإلاو ساسحإلا

 تايلمعلا ىلإ ناولألا وأ تاوصألاب طيسبلا ساسحإلا درجم نم ةيسجلا تاربخلا دتمت
 قورشب ساسحإلا ةعتم وأ « ماعطلا نم عون وأ ةيقيسوم ةعطق قوذتب الثم ةصاخلا ةبكرملا

 : ساسحإلا نم نييوتسم نيب سفنلا ءاملع زيمي نأ لوقعملا نمف اذهل اهبورغ وأ سمثلا

 كلتو ؛ دحاو سح وضع هبنت ىلع اهب ساسحإلا دمتعي ىتلا ةطيسبلا ةيسحلا تاربخلا
 نع الضف هيبنتلا نم ةددعتم طامنأ نيب لعافتلاو رفاضتلا ىلع دمتعت ىتلا تاربخلا

 نم لوألا عونلا ةجلاعم ىلإ نويجولكيسلا ليميو ةنهارلا هتاهاجتإو « نئاكلل ةقباسلا ةربخلا

 (*؟) لتسعصسدأهرلق.

 اني ا تس



 ىلعو . كاردإلا هيلع نوقلطيام وهف ىناثلا عونلا امأ « تاساسحإلا : عوضوم تحت تاربخلا

 ةعومجم ىلإ رظنلا امأ . اساسحإ ربتعي اهيلع بتكا ىتلا ةقرولا هذهل ضيبألا نوللا نإف اذه
 تاهبنملا نم ددع ةراثإل ًاردصم ربتعت اهنأل « اكاردإ ربتعتف ةعمتجم باتكلا اذه ىف قاروألا
 عمج ةيلمع الإ وهام كاردإلا نأ اذه نم مهفت نأ بجيال هنأ ريغ . ةينادجولا ةيسحلاو ةيلقعلا
 كاردإ ةيلمع نوكي لاوحألا نم ريثك ىف ساسحإلا نآل ؛ تاساسحإلا نم ددعل ةطيسب
 سحلا هبنملا نم ةدودحم بناوج ىلع قبطنتو ٠ هنيعب سح وضع نم عبنت اهنأ ولو ةيقيقح
 امهتفصب ال امهيلإ رظني نأ كاردإلاو ساسحإلا نيب ةقالعلل روصت لضفأ نإف اذهل : ىجراخلا
 ةجرد ىف امهضعب نع نافلتخي نيطمن امهتفصب نكلو ءرهاوظلا نم نيفلتخم نيعون
 كاردإلا امأ . ةطيسبلا تاكاردإلا ىلإ ساسحإلا موهفم ريشي اذهبو . بيكرتلاو ديقعتلا
 .(5) اذكهو .. ةدقعملا طامنألا هب دصقيف

 تاهبنملا ىأ ةيجراخلا لماوعلا ببسب ددحتت كاردإلا ةيلمع نأ اذه نم ةصالخلا

 لالخ نم اهئازجأ نم ءزج ىف ددحتت كلذك ؛ اهتايئزج مظنت ىتلا تاقالعلاو اهصئاصخو
 « ملعتلاب رثأتتال ىتلا لماوعلا ىأ « تاساسحإلاو ٠ ىبصعلا ماظنلاب ةقلعتملا ةيرطفلا لماوعلا
 سفنلا ءاملع اهلوانت تاددحملا نم ىرخأ ةفئاط كانه نكل . ةئيبلا تاهبنمل ةجلاعملاب وأ

 ىهو كاردإلاب مامتهالا نم ىساسألا ءزجلا لكشت تحبصأو « ثيدحلا رصعلا ىف ىبيرجتلا
 . ةيعامتجإلا تاربخلاو ةيصخشلا ريثأتب ةصاخلا لماوعلا

 كاردإلاو ةيصخشلا لماوع ( د )
 زاهجلا ىف ةيبصعلا لماوعلا وأ « تاهبنملا نيب ةيجراخلا تاميظنتلا رود نع ثيدحلاو

 تالاح ىف نكل .. ةددحملا ةحضاولا تاكاردإلا نم ربكألا عاطقلا ريسفتل ىفكي ىبصعلا

 . ةبرجتلا هذه ىلإ لاثملا ليبس ىلع رظنا .. ىفاكلا حوضولاب تاكردملا نوكتال ةريثك

 دعم زاهج ىف اعيرس اضرع صاخشألا نم ةعومجم ىلع تاقاطبلا نم ةعومجم تضرع
 لك تنضت دقو . عيرسلا ضراعلا ) ' بوكتسيكاتلا زاهج اهيلع قلطيو كلذل اصيصخ
 ثيح نم رخآلا ضعبلا نع اهضعب فلتخي ىتلاو ةموسرملا تاعوضوملا نم ةعومجم ةقاطب
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 تنروقو « هودهاشام اوفصي نأ صاخشألا نم بلط امدنعو . ناولألاو همجحو مسرلا عون

 ىلع رخآلاو « لاكشألا ددع ىلع هفاصوأ زكري ناك ضعبلا نأ نيبت لاكشألا هذهل مهفاصوأ

 طمنلا نع مهدحأ لأسي ناك امدنع برجملا نأ ثيحب . ماجحألا ىلع ثلاثلاو « ناولألا

 دوجو كاردإ نع مات زجع كانه ودبي ناك ةعومجم ىدل ظحالت مل ىتلا تاهبنملا نم رخآلا

 ناولأ ظحاللي نأ ضعبلا نم : ل بلطي ناك امدنع هنأ اضيأ ظحال برجملا نكل . رخآ ءىش

 تاهبنملا ىف كاردإلا نم عونلا اذه ىف ًاريبك اقوفت رهظي ضعبلا اذه ناك « الثم تاهبنملا

 . ( ؟ ) ةيلاتلا

 طمن سيل انه كاردإلا ىف ىساسألا رودلاب موقي ىذلا نأ نذإ ةبرجتلا هذه نم ظحالن

 لماوعلا وأ « ىسحلا وضعلا عون ىلع . كاردإلا فقوتيال كلذك « اهنيب تاقالعلا الو تاهبنملا

 ربتعيو . ةيصخشلا لماوع ىلع ىأ صاخشألا نيب ةيدرفلا قورفلا ىلع فقوتي امنإ « ةيبصعلا

 دعب ةصاخ ةديدش ةفاثكب تيرجأ ىتلا براجتلا نم ريثكلل ًاجذومن ةبرجتلا هذه ميصت
 ىلإ ىدأ ام اذه لعلو . كاردإلا ىف ةيصخشلا لماوع رود ديدحتل ةيناثلا ةيملاعلا برحلا
 هكردأ امف ةيئاقتنإ ةيلمع كاردإلا نأ ىلإ ريشي موهفمك « ىكاردإلا ءاقتنالا موهفم فاشتكا

 لماوع كانه نوكت دقف عبطلابو . رخآ صخش هكردي امع فلتخي هب ةطيحملا ءايشألا نم

 نم عرسأ اهكاردإل ًايئاقلت هجتن ثيحب رخآلا عونلا نود تاهبنملا نم عون حلاص ىف ةيجراخ
 . لماوعلا نم كلذ ريغو هروهظ راركتو « هتدشو « هبنملا مجحك ىرخألا تاهبنملا وأ طامنألا

 : امه لماوعلا نم نيتريبك نيتفئاط ىلع زيكرتلا وه قايسلا اذه ىف انمهي ىذلا نكل

 ١ - ةيعفادلاو ةيلاعفنإلا لماوعلا .

 هذهل جذامنلا ضعب ىلي اميفو « ةيصخشلا بولسأ وأ تامسب ةبصاخلا لماوعلا - ؟
 .: :لماوفلا

 : كاردإلا ىف ةيعفادلاو ةيلاعفنإلا لماوعلا - الوأ

 9 0 0 نم ةيعفادلاو ةيلاعقتإلا لماوعلا نم ددعب طيري ةطيسبلاو ةكرشلا
 ( فينيل ميقلاو يقيل ]| تاجاحلاو

 (* ) اماعمعقأم (**) مععلق (***) دةلبعو

 تيا



 : ةيصخشلا تامامتهالا ( أ )

 ًاقيقد ًاديدحت ةددحملا ريغ ةضماغلا ميهافملا نم ربتعي مامتهإلا موهفم نأ نم مغرلابو

 ىدل رمتسمو ىوق عفاد دوجو ىلإ ةراشإلا هنم دصقي كاردإلا لاجم ىف هنع ثيدحلا نإف
 ؛ هب ةطيحملا رهاوظلا نم ةنيعم ةعومجم ةظحالمل هعفدي ثيحب كاردإلاب مئاقلا صخشلا
 اذه لعلو . همامتهإل تاعوضوم امئاد اهلعجيو « اهريغ نم رثكأ تامولعم اهنع عمجي هدجنف
 نأب ةلاحلا هذه ىف ىنعن نحنف . عوضوملا اذهب متهم صخشلا اذه نأب جرادلا لوقلا هينعيام

 نم ريثك ةفرعمب همامتها ىدبي وهف كلذ نع الضف . عوضوملا اذهب ةفرعم هيدل صخشلا اذه

 نع ًارجاغ هلعجيف انايحأ صخشلا ىلع رطيسي دق مامتعإلا نكل . هنع ئرخألا .ءايشألا

 ال هاري نأ ديريام ( ىري وأ ) كردي صخشلا اذه نأب لاقي ذئدنعو . ةئيبلل قيقدلا كاردإلا
 ًامامت صخشلا زجعي نأب دادزي رطخلا نإف ةلاحلا هذه ىفو . لعفلاب رومألا هيلع دجوت امك

 أجلي اذهل . ةهوشملا تاكاردإلاو ٠ تاميوهتلا ىف عقيف ةئيبلل قيقدلا كاردإلا نع
 تاجاح ىضريو العف مئاق ءىش كاردإ : كردإلا نم نيعون نيب زييمتلا ىلإ نويجولكيسلا
 الو , دجويال ءىشل ( ىميوهت كاردإ ) حيحص ريغ كاردإو « هتامامتهاو هعفادو صخشلا
 ريخألا عونلا اذه دوجو ذختي تالاحلا نم ريثك ىفو . لمألا ةبيخب روعشلا ىلإ الإ ىدؤي
 . ةيناهذلا وأ ةيباصعلا تابارطضإلا ضعب دوجو ىلع ليلدك كاردإلا نم

 : ةيصخشلا عفاودلاو تاجاحلا ( ب )

 وهو « كاردإلا ىلع تاجاحلا ريثأتب مامتها نيثحابلا نيب أشن ةريخألا تاونسلا ىفو
 ىلع ددحم لكشب نوكي انه زيكرتلا نأ ريغ « مامتهالا عوضوم نم بيرق عوضوم

 دقو . ملاعلل انكإردإ ىلع سنج وأ شطع وأ عوج نم ةيجولويسفلا تاجاحلا هكرتت ام
 ةعومجم ىلع ضرع براجتلا ىدحإ ىفف . ربكأ ةيمهأ صاخ لكشب عوجلل ةجاحلا تراثأ

 طبترم رخآلا اهضعبو « ماعطلاب طبترم اهضعب تاعوضومل ةضماغ روص صاخشألا نم

 ةبجو لوانت نم ءاهتنإلا دعب ةتوافتم تارتف ىف روصلا هذه تضرع دقو ةيلزنم تاعوضومب

 ىلع « ةرشابم ةبجولا دعب اهزيمتو ماعطلا روص كاردإ ىف ةدايز دوجو نيبتف « ماعطلل

 ىف امك هب ةطبترملا ةيكاردإلا تاهبنملا لهاجت ىلإ عفادلا عابشإ ىدؤي نأب عقوتلا سكع
 ىتح جيردتلاب ماعطلا روص كاردإ صقانت مث . ةقباسلا ةرقفلا ىف مامتهالا ريثأت ثوحب ةلاح

 نأ ةجيتنلا هذه نم ( ١١؟ ) 24. 7ععمم» نونريف ىرتو . ًامامت تاباجتسالا هذه تفتخا

 ل ا"ءوا



 كاردإب صخشلا رطاخي الف « لمألا ةبيخو طابحإلاب روعشلا ىف ةدايز ىلإ ىدؤي عوجلا
 ملحي ناعجلا » نأب ةيبعشلا ةلثمألا ىف لاقي ام سكعب اذهو . زفاحلا اذهب ةطبترملا تاهبنملا

 تاروصتلا نع فلتخي ىملعلا ريكفتلا نأل جذومن اذه نإف لاح ةيأ ىلعو . « شيعلا قوسب

 لدي امم ( ١؟ ) ةلثامم ةبرجت ىف شطعلل ةجاحلا ىلع ةجيتنلا هذه تقبطنا دقو . ةجرادلا

 هنأ ريغ . نامرحلا نم ةليوط تارتف دعب ةيبلسلاو ثارتكالا مدع ىلإ لوحتي صخشلا نأ ىلع

 تاعقوت تريثأ ةبرجت ىفف . هكاردإ صاخشألا عقوت امب اضيأ تطبترا تاريثأتلا هذه نأ نيبتي
 هذه ضعب تناكو 11/5011 لثم ةصقان تاملك ضرع دنع ةفلتخم تاعومجم ىدل ةفلتخم

 نأ نيبتف .رخآلا ضعبلا ىدل عقوتلا اذه ريثتالو ضعبلا ىدل ماعطلاب طبترت تاعقوتلا

 اهلعجي ىذلا هاجتإلا ىف تاملكلا ةلمكت نع اوزجع ماعطلاب مهيلإ ىحوي مل نيذلا صاخشألا

 كاردإلاب ةجاحلا ةقالع نأ ىلإ اذه ريشيو . ىرخألا ةعامجلا سكعي « عوجلا عابشاب طبترت

 هيدل روثت ىذلا درفلاف . ةجاحلا هذه نم اومرح نإ مدقت ىتلا تاعقوتلا ىدمب فلتخت

 اذإ هتجاح عابشاب طبترت ىتلا ءايشألا كردي نأ ىف هيدل لامتحالا دادزي ةجاح

 عابشإب ةطبترملا تاهبنملا ىغلي هنإف عقوتي نكي مل اذإ امأ عابشإلا عقوتي ناك
 تحت ليمي هنإف ةضماغ ةضورعملا ةيكاردإلا تاهبنملا تناك اذإو . امامت ةجاحلا هذه

 نع فقوتي هنكلو « هتجاحل هعابشإب طبترت تاكردم دوجو ليخت ىلإ عقوتلاو ةجاحلا ريثأت
 . طابحإلا نم ةليوط تارتف دعب جيردتلاب كلذ

 دقف تاجاحلا نم ةفلتخملا تالاحلا ىف اضيأ ةلثامم جئاتن دوجو ىلع ثوحبلا لدتو
 وأ لاعفألا كاردإ ىف مهريغ نم عرسأ مهيدل ىناودعلا عفادلا دادزي نيذلا صاخشألا نأ نيبت
 مهعفاد دادزي نيذلا صاخشألا نأ دجن كلذك . ناودعلاب طبترملا كولسلا وأ تافرصتلا

 هعويش ىف ىوقأ اكاردإ « عفادلا اذهب ةطبترملا تاملكلا نوكردي زاجنإلاو حاجنلل
 ةلثامم جئاتن ترهظو . حاجنلاو زاجنإلل عفادلا ىف نيضفخنملا صاخشألا نم هتدشو هراركتو

 نم عرسأ ةيناودعلا هوجولا نوكردي قلقلا ىوتسم ىف نوعفترملا دارفألاف . قلقلا ةلاح ىف
 مهتايصخش نأب مهغالبإب اطبترم قلقلا ردصم نوكي امدنع ةصاخ ةدودولا هوجولل مهكاردإ
 ' طبترت ىتلا ةيكاردإلا تاهبنملا نأب نيبتن نأ عيطتسن جئاتنلا هذه نم مييقتلل اعضوم نوكتس
 طورشلا ضعب رفاوت طرشب اهريغ نع اهكاردإ لهسي ةيرطف تاجاحو عفاود دوجوب
 . ( ؟) عابشإلاب عقوتلا ةراثإك

 عفاودلا ةصاخ « عفادلا نم ى رخآلا تالاحلا ىلع ةقباسلا جئاتنلا ضعب ميمعت نكميو

 د م.



 ةبرجت ىفف . ىرخأ ميق نم ىوقأ نيعم صخش ىدل ةنيعم ميق دوجوب ةطبترملا
 بسحب كلذ دعب مهنيسقت نكمأ ثيحب دارفألا نم ةعومجم ىلع ميقلل رابختسا قيبطت نكمأ

 ميقلا ىف نيعفترم صاخشأ دوجو ىلإ لوصولا مت اذهبو ءرخالا ضعبلا نع ميقلا ضعب ةدايز
 لكشلا اذهب مهميسقت دعبو . ةيفسلفلا وأ « ةيملعلا وأ ةينيدلا وأ « ةيعامتجالا وأ « ةيلامجلا

 نوكردي مهنأ نيبتف . اعيرس اضرع ميقلا هذهب ةطبترملا تاملكلا نم ةلسلس مهيلع تضرع
 اوناك امدنع مهنأ لب . ىرخألا تاملكلل مهكاردإ نم حرسأ مهنم لك ميقب ةطبترملا تاملكلا

 . ةيّميقلا مهطامنأ عم ةقفتم ىتأت تناك مهئاطخأ نإف « نوئطخي

 ذإ . سانلا نيب ةيعامتجإلا تاقالعلا طامنأ ريثأت ةسارد جئاتنلا هذه نم بيرقو
 اهبحي ىتلا تاعوضوملل صخشلا كاردإ ةقيرط ىف رثؤت ةيعامتجإلا تاقالعلا طمن نأ ودبي
 دقف . جونزلا كاردإب ةقلعتملا تاساردلاب لاجملا اذه ىف ةقيشلا تاساردلا نمو . اههركي وأ

 نم ربكأ اددع ةقدبو نوكردي مهنأ جونزلل نيبحملا بالطلا نم ةعومجم ىلع ةسارد ىف نيبت
 نأ ةقدلا تامالع نمو . نيبصعتملا نم ةعومجمب اونروق امدنع كلذو ةيجنزلا روصلا

 امك جونزلل ةفلتخملا لاكشألا نيب ةقيقد تازييمت ىلإ لصت نأ تعاطتسا ىلوألا ةعومجملا
 اهنأب روصلا تكردأو « زييمتلا اذه نع تزجع دقف ةيناثلا ةعومجملا امأ « روصلا ىف تضرع

 ىعامتحإلا كاردإلا نع ليصافتلا نم اديزم رظنا ) دحاو عون نمو ةسناجتم روص اعيمج
 . ( هال ) لكشلا رظنا كلذك « ( ؟ ) عجرملا

 3 ميقلا (ج)

 كاردإلا نم ةفلتخملا طامنألا ىلع ميقلا ريثأت نع فشكت ةضيفتسم تاسارد كانهو

 براجتلا ةعومجم اذه ىلع لاثم ريخو . كلذ ريغو قيربلاو « ةفاسملاو « مجحلا كاردإك
 ابلط دقف 80267 220 00005082 « نامدوجو » « رنورب » نم لك اهب ماق ىتلا ةيكيسالكلا

 ةيواستم ةحتفلا حبصت ثيحب ةزهجألا دحأ ةحتف ىف اوعسوي وأ اوفصي نأ لافطأ ةرشع نم

 ىف ةغلابملا ىلإ ليم كانه نأ نيبتف نوبركلا نم رئاود وأ دوقنلا نم ةفلتخم عطق ماجحأل
 عاستإ دادزإ املك « ةلمعلا ةميق تداز املكو ؛ دوقنلا ماكحأ نع ةربعملا تاحتفلا عاستإ هاجتإ

 نوغلابي اوناك ءارقفلا لافطألا نأ اذه نع الضف نيبت دقو . ةلمعلل ىقيقحلا مجحلا نع ةحتفلا

 نم اهريغو براجتلا هذه نمو . ءاينغألا لافطألا نم رثكأ دوقنلا عطق مجح ليخت ىف

 ىدل ميقلا ملاعب ديعب دح ىلإ رثأتي مجحلا كاردإ نأب لوقلا نكمي ةلثامملا براجتلا
 . ( 1؟) كاردإلا بناوج نم ريثكلا لثم كلذ ىف هلثم صاخشألا

 د ملل



 فصي نأ هدح ىلع درف لك نم تبلط مث ادرف ٠٠ ىلع ةروصلا هذه تضرع اذإ ( ٠١ لكش )
 ىف افالتخإ دجتسف ؛« صئاصخ نم مهنم لك زيمي امو لافطألا ددع ثيح نم هاري ام كل
 ىف ثوحبلا تنيب دقل . قدأ تازيمت عضيس مهضعبف ءدرف لك اهعضي ىتلا تازييمتلا
 جونرلل روصلا نم ةلثامم ةعومجم ضرع دعب جونزلا دض نيبصعتملا نأ ةدحتملا تايالولا
 ىلع جونزلا نوريف ةفلتخملا ةيجنرلا لاكشألا نيب زييمتلا ىف ةقدلا نم اليلق نورهظي
 رثأتي ىعامتجإلا عقاولل انكاردإ نأ ىلع ةحضاو ةمالع اذه ربتعيو . نولثامتم اعيمج مهنأ
 ةيصخشلا انتاهاجتاب

 تب زا ع



 : ملألا ريثأت ( د )

 ةطخلاو نيثحابلا نم ددع مامتها كاردإلا ىلع ملألا ريثأت عوضوم أضيأ ىقل دقو
 وأ تاملك ملعت بلط ىلإ هجتت تناك براجتلا هذه ىف تمدختسا ىتلا ةماعلا ةيبيرجتلا
 ؛ ةيئابرهك ةمذصب تاملكلا هذه ضعب ميلعت بحصي ثيحب ( ىنعملا ةميدع ) ءاص عطاقم
 هذهب ةبوحصملا عطاقملا وأ تاملكلا كاردإ ةلوهس وأ ةعرس نيب كلذ دعب ةنراقملا متتو

 . ةيئابرهك ةمدصب ةبوحصملا ريغ تاملكلا نم اهريغ كاردإب ةمدصلا

 اذه ىف دهجلا ةلصاومل جاتحتو ةددحم ريغ جئاتن كاردإلا ىلع ملألا ريثأت جئاتن نكل
 اهل مت ىتلا ةعومجملا نإف « اهظفح مت امدنع ءاصلا عطاقملا نأ الوأ نيبت دقف . ناديملا
 اهل مت ىتلا ةعومجملا نم عرسأ اهكاردإ لهسي ناك « ةيئابرهكلا تامدصلا ريثأت تحت اهظفح
 ةرتف ءانثأ ةمدصلا فاقيإ وأ ءاهنإ ىلع تدمتعأ ىرخأ ةبرجت كانهو . تامدص نود كلذ
 ةمدصلا رمتست تناك ىرخأ ةعامج ىفو . حيحصلا عطقملاب صخشلا بيجتسي املاح ٠ ملعتلا
 تنيب دقو . قالطإلا ىلع ةمدص ىقلتت ال ةثلاث ةعامج كانه نوكتو . ملعتلا ةيلمع ءانثأ

 ىف ةثلاثلا ةعومجملا عم ىواستت نأ تعاطتسا ىلوألا ةعومجملا ىف صاخشألا نأ جئاتنلا
 ملألا نأ اذه ىنعم . امهب ةنراقملاب ةثلاثلا ةعومجملا ملعت ةعرم تضفخنا امنيب « ظفحلا ةعرس
 ىرخأ ةيحان نمو . هقوعي رخآلا ضعبلا ىفو تالاحلا ضعب ىف كاردإلا ةعرس ىلإ ىدؤي

 ىف صخشلا ىدل لمأ دجوي ال امدنعو « ًاديدش نوكي امدنع همدصلا ملأ نأ براجتلا تبثت

 . كاردإلا ةعرس ىلع ًاقوعم ًاريثأت رثؤي هبنجت

 ::ةيصخشلا بولسأ ريكثات - اًيئاك

 ىف هيولسأ صخش لكل نأ لاقيف دحاولا ءىثلل مهكاردإ قرط ىف دارفألا فلتخي
 درف لكل نأب ذئدنع دصقيو . نيرخآلا صاخشألا بولسأ نع فلتخي وهو ءايشألا كاردإ
 ًاماه الماع بولسألا اذه ربتعيو . تاعوضوملاو سانلا وحن ههاجتإ نولت ىتلا ةصاخلا هتاربخ

 انعمج ول انثأل كلذ . ةجاحلا وأ عفادلا ريثأت نع فلتخي وهو . هتئيب عم صخشلا لماعت ىف

 ةرورضلاب دجنس اننإف « عوجلل عفادلا ةدش نم ةيواستم ةجرد ىلع صاخشألا نم ةعومجم
 . عفادلل ةعبشملا ةيكاردإلا تاهبنملل مهتجلاعم قرطو « مهكاردإ بيلاسأ ىف ةريبك اقورف
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 بيلاسألل ةددحم طامنأ عضوب ةيناثلا ةيملاعلا برحلا دعب ةصاخ نويجولكيسلا متها دقو

 (9 ةددمنم تاحلطصم نويجولكيسلا مدختسيو ..كاردإلا ىف ةيدرفلا قورفلا ىأ . ةيكاردإلا

 مهضعبو 8110006 هاجتإلا موهفم مدختسي مهضعب ةساردلا نم عرفلا اذه ىلع اهنوقلطي

 دو ', ةيصخقلا ولأ موهفم مدختسي رخآلا ضعبلاو « 56 ةيلقعلا ةلاحلا موهفم مدختسي

 ةيلقعلا ةلاحلاو هاجتالا : نضتيو ةيمومع رثكأ هنأل رخآلا حاطصملا ىلإ انتيحان نم ليمن

 . اهريغو

 : نوثحابلا اهل هبنت ىتلا ةيكاردإلا بيلاسألا مهأ نمو
 نيعم ىكاردإ لكش ضرع دنعف : ىليلحتلا بولسألا لباقم ىف ىبيكرتلا بولسألا - ١

 صاخشألا ضعب نأ ظحالن اننإف ءربحلا عقبل خاشرورلا رايتخا تاقاطب نم ةقاطب نكيلو

 رثكأ ءازجألا وأ ليصافتلا كاردإ ىلإ رخآلا ضعبلا هجتي امنيب « لماكتم لكك ةعقبلا كردي
 . لكلل هكاردإ نم

 تاملكلا ضعب ضرع دنع : (”7ىتاذلا بولسألا لياقم ىف ىعوضوملا بولسألا - ؟

 نم لقأ اددع كردي وهف « ةيمكلا نود ةقدلا ىلإ ىعوضوملا طمنلا ليمي «.اعيرس اضرع'

 ةقدلا نكلو ربكأ اددع كردي وهف ىتاذلا طمنلا امأ . احيحص اكاردإ اهكردي هنكلو تاملكلا

 .(١؟) لقأ

 فلتخت ىتلا تابعكملا نم ةعومجم ضرع دنع : !حيطستلا لباقم ىف ديدحتلا - *

 هذه ( فينصت ىلإ ديدحتلا ىلإ نولايملا صاخشألا ليمي « ماجحألا ىف اهنيب اميف
 ؛ ةلثامملا ءايشألا عم ىرغصلا ءايشألا نوعضي مهف « مجحلا ثيح نم اديج افينصت تابعكملا

 ىلإ نولايملا صاخشألا امأ . تاريغتلا قدأل نوهبتني مهنأ ىأ « اهتاليثم عم ىربكلا ءايشألاو
 طمنلا نم ةقد لقأ مهتافينصت ىتأت اذهلو « ةقيقدلا قورفلل 7 نوهبتني ال مهف حيطستلا

 ؟ عجرم رظنا ) اهريغو لوطلاو « ناولألا كاردإ ىلع اذه قبطنيو . « ددحملا »

 نوليمي حيطستلل نولايملاف . ةيصخشلا ىلع هراثآ كرتي بولسألا اذه نأ براجتلا نيبتو
 . ةديدجلا وأ ةيلاحلا تاربخلا ىلإ ةيضاملا تاربخلا نم ميمعتلا ةدايز ىلإ ردقلا سفنب

 ىلإ رظنلا نود ةديدجلا ءايشألا وأ «٠ صاخشألا ىلع مكحلا مهيلع ريسعلا نم نأ اودجيف

 نأ نويسفنلا نوجلاعملا ركذيو . ةيضاملا ةربخلا ىف ءايشأ وأ صاخشأ عم لثامت دوجو

 (**) هظزععاتسء رو ويطز ومنبع( ***) ةطفصعسمق اك. !عيعااسلا عز ىيمامممعع همس طتونتاإل ( * ) وزيصاطءاتم ل5. هنا 1

 د اء



 دل 17
 اا 17
 اضل ذل

 ١
 رظنم ظحالي : طقلا - بلكلارابتخا ىمسيو شومغلا نم روفنلا رابتخا ( 8١ لكش )

 ررقي ىتلا ةروصلا ربتعتو . طق ىلإ ةقباسلا لاكشألا ىف ايجيردت لوحتي وهو بلكلا

 . ضومغلا نم هروفن ةجردل اسايقم طق ىلإ لوحت دق بلكلا نأ صوحفملا صخشلا اهدنع

 الف ةبلصتم ةقيرطب بلكلا وهو ىلصألا هبنملاب نوقلعتي صاخشألا ضعب نأ ظحول دقو

 نم اوربتعي ءالؤهو . ةريخألا موسرلا ىف الإ طق ىلإ لوحت دق هنأ اوكردي نأ نوعيطتسي

 لوحت ةعرسب نوكردي نيذلا صاخشألا امأ . ضومغلا نم روفنلا ةجرد ىف نيعفترملا
 .٠ ( ؟ ) ىكاردإلا بولسألا اذه ىف نيضفخنملا نم ءالؤهف طق ىلإ بلكلا

 موز



 , ديدشلا بلقتلا : اهنم صئاصخلا نم ددعب نوزيمتي مهنأ ىلع مهلدت طمنلا اذه عم مهتربخ

 ةدايقلا ىلع ةردق لقأ ىحيطستلا .طمنلا نأ نيبت كلذك . ةقدلا مدعو تافينصتلا عاستاو

 ىلع ارداق نوكي نأ حجانلا دئاقلا طورش نم نأ ودبيو . ىديدحتلا طمنلا نم ةحجانلا

 . اذكهو .. هرادجو انسح لقأ مه نمو نسحأ مه نم فرعيف هينواعم نيب قيقدلا زييمتلا

 ش . ( ١ عجرم رظنا )

 1 : "9 ضومغلا نم روفنلا بولسأ -
 مهكاردإ دنع نوفلتخي صاخشألا نأ نيبف بولسألا اذه نع 161618 « نيالك » ثدحت

 نيهبنم ) ةكرحلا عادخ ىلع هبراجت ءانثأ كلذ فشتكا دقو . ةضماغلا وأ ةتباثلا ريغ ءايشألل

 . (رخآلا ولت امهدحأ ةملظم ةرجح ىف ائيضي نييئوض

 - سكعت ةيجراخلا تاهيبنتلاو ملاعلا ناسنإلا اهب كردي ىتلا ةقيرطلا : ( *؟ لكش )
 ةماعلا ةيلاعفنإلا صئاصخلاو ةيلقعلاو ةيسفنلا تابارطضإلا - سفنلا ملع نيبي اميف
 رابتخإ نم ةذوخأملا ةقباسلا ربحلا ةعقب كاردإ نأ نيبت لاثملا ليبس ىلعو . ةيصخشلل
 متها دقلف . ضرملا صيخشتلا فالتخإب فلتخي 2( ٠١ لصفلا رظنا ) فورعملا خاشرور
 اهنم لكل ىنعم ءاطعإ ةلواحمو ةريغصلا ليصافتلا ءاصحإب ةسوسولا .باصعب نوباضملا
 نود ةروصلل ىلكلا كاردإلا عم ةيهازلا ناولألاب نويريتسيهلا متهاو . ةيرهق ةروصب
 مدلا لثماهيف غلابم ةيلاعفنا تاباجتسا اورهظأ دقف نوقلقلا امأ . ليصافتلا ىف قيقدت
 وأ ذوذشلاو ةبارغلاب تزيمت تاباجتسا اوطعأ نييلقعلا ىضرملاو نييماصفلا :نكل . حبذلاو
 . عقبلا نيب ءاضيبلا تاحاسملا لثم ةمئالم ريغ تاهبنمب مامتهالا
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 ( 15 ) مقر حراش راطإ

 : برحلا ىمرجم لقع ىف رودي امو خاشرورلا كاردإ
 ةريهشلا جربمرون تامكاحم تأدبو اهرازوأ ةيناثلا ةيملاعلا برحلا تدقع نأ دعب

 نأ ىسفنلا ىئاصخألا 6. ©!وز4 « تربليج » نم ةمكحملا تبلط نييزانلا ةداقلل

 « جنروج » مهنيب نم ناكو مهعفاودو ةداقلا ءالؤه تايصخش نع اريرقت بتكي
 كلذل « تربليج » اهمدختسا ىتلا لئاسولا نيب نمو . 11655 « سيهو » 8

 تاباجتسإلا ليلحتب ناثحاب اثيدح ماق دقو « خاشرورل ربحلا عقب رابتخا قيبطت
 , ( 3841816 ( 24 ) و6 !2عم 1975 ) مهل ةيصخشلا عفاودلاو صئاصخلاب ماملؤلل ةيزانلا

 كلت نم اهنيوكت ىف ةبيرق دارفألا ءالؤه زيمت ةيصخش صئاصخ كانه نأ امهل نيبتف
 نوسمغني نيذلا ىضرملا نم ةفئاط مه نييتابوكيسلا ) . نييتابوكيسلا نيب عبشت ىتلا
 نودو مهلاعفأ جئاتن اوبسحي نأ نود عمتجملل ةيداعمو كولسلا نم هحناج بناوج ىف

 نكمأ ىتلا صئاصخلا نيب نمو . ( نيرخآلاب ملألا عاقيإ نع مجانلا بنذلاب اورعشي نأ
 « بائتكالا رعاشم كلمت ىلع لدي ام نييزانلا ةداقلا ةفئاط تاباجتسإ ىف اهزييمت

 « توملا ىف ةبغرلاو « ةيلوؤسملا سح راقتفإو « ةيعامتجإلا زكارملاب علولاو « فنعلاو
 ءانب ىصخشلا مهءانب نإف ىرخأ ةرابعب . اهنع ريبعتلا وأ رعاشملا راهظإ نع فوزعلاو
 نيرخآلا كولس ىف ةيمكحتلا تابقرلاو « ةوادعلاب زاتمتو ةيسفنلا ةحصلا نع ديعب
 .(؟8)

 ةفئاط كانهف ةقباسلا ةجيتنلا نم ققحتلا انم بلطتت ىرخأ رظن ةهجو كانه نكل

 ( ىدنجلا وأ ) دئاقلا نأ ىرت ( عبارلا لصفلا ) مارجليم لثم نييعامتجإلا ءاملعلا نم
 رماوألا عيطي نأ الإ هل سيل ىذلا ىداعلا ناسنإلا نع فلتخي ال برحلا ناديم ىف

 تيطعأ اذهل ..رومألا هذه لثم ىف فيعض رود ةيصخشللف ٠ لدج نود هيلع ةضورفملا
 صاخشأ تاباجتساب ةطلتخم خاشرورلا ىلع ةقباسلا نييزانلا تاباجتسإ سفن
 نوكي نأ نود نييسفنلا نييئاصخألا نم ةعومجمل نييسفن ىضرمو « نييداع نينطاومو

 دجوت ال هنأ نيبتف اعيمج اهليلحت اولوتو ٠ تاباجتسإلا كلت باحصأب قبسم ملع مهيدل
 ةيصخشلا ءانب ىف قرف دجوي ال هنأ ىأ . ةفلتخملا تاعومجملا نيب ةمماح قورف

 ىداعلا نطاوملا لوحي نأ هناكمإب ةطلسلا طغض نأ ىرتأ . ةيداعلا ةيصخشلاو ةيزانلا

 ؟ برح مرجم ىلإ

 - مال



 ةصالخشلا

 تاهبنملل اهشعب عجنري .لماوع. هقيقحتل لعافتت ءىشن انلوح ىتلا' هايشألاو: ملاعلا كاردإ
 ؛ :نيكلا ءاضفأر ةيبسسلا نصئاضعلا رخآلا اق سري« تاقالح نس اهنطمي انو ةيجراكلا
 ةيصخشلا تامسو لماوعل عجري ثلاثلا اهضعبو

 ىف اهنم لك هب مهاسي امو . ةقباسلا ثالثلا فئاوطلا نم ةفئاط لك رود لصفلا ضرعيو

 رهاوظلا ضعب ريسفت ىلع تدعاس ةيجراخلا لماوعلاف . ةيكاردإلا رهاوظلا ضعب ريسفت
 كاردإو - ةيرهاظلا ةكرحلا كاردإو « كاردإلا تابتو « ىكاردإلا عادخلاب ةطبترملا
 لوصحلل انلئاسوو ملاعلا كاردإ ىف انطئاسو ىهف ةيسحلا - ةيبصعلا لماوعلا امأ . ةغيصلا
 . قوذتلاو ناكملا ىف هاجتإلا كاردإو « ةفرعملا ىلع

 قلعتي اهضعبو « ةعفادلا ةلاحلاو ةيلاعفنإلا انتلاحب قلعتي اهضعبف ةيصخشلا لماوعلا امأ
 ىف ةيدرفلا قورفلا ىأ « ىكاردإلا ءاقتنإلا ةرهاظ حوضوب انل رسفت ىهو « ةيصخشلا بولسأب
 وأ ءاوضأ وأ تاوصأ نم هيلع وه ام ىلع ملاعلا كردن ال اننأ ىلع لدت ىتلاو ملاعلا كاردإ
 . هب نحن هارن ام وأ « هيلع هديرن ام بسحب هكردن امنإو زومر
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 عساتلا لصملا

 ءاكذلا ةبسنو ءاكذلا

 ؟ ىكذلا وه نم ( أ )

 . هسيياقمو ءاكذلا تارابتخا ( ب )

 : ( ءاكذلل ةينيب سايقم ) ءاكذلل سايقم لوأ - ١

 . ىلقعلا رمعلا موهفم -

 . اهعيزوتو اهريسفتو ءاكذلا ةبسن موهفم -

 ناكل ادافع

 . ىظفللا ءاكذلا -
 . ىئادألا ءاكذلا -

 . ةكئاش ةيضق : ةئيبلاو ةثارولا نيب ءاكذلا ( ج )

 . نيسنيج - تريب - نوتلاج : ءاكذلا ةثارو راصنأ -

 ٠ : ةثارولا ضحد -
 ١- نيمورحملا دارفألا ىدلو ايراضح ةلوزعملا قطانملا ىف ضفخني ءاكذلا .

 ءاكذلا نم دحاو عون دجوي ال - ؟ .

 . ةزيحتم أدبت ىهف اذهلو تامولعملاو ليصحتلا سيقت ءاكذلا تارايتخإ - *

 0 ميهافملا نيوكتو ديرجتلا ىلع ةردق هتفصب ءاكذلل رظنت ءاكذلا تارابتخإ -

 . ىفكي ال هدحو اذهو

 .٠ هبيردتو هتدايز نكمي ءاكذلا - ه

 ل مام



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 عاكذلا ةبسنو ءاكذلا

 نع ةرضاحم ءاقلإل 1978 ةنس كنزيأ زناه روهشملا يناطيربلا ىسفنلا ملاعلا ىعد امدنع

 مولعلل ندنل ةسردم يف بالطلا نم ةعومجم ىلع كلذو ءاكذلا سيياقم تاروطت رخآ

 مهراظتتا ءانثأ نورضاحلا بالطلا ءيجوف . 1000ه 5هطهه1 04 8ءمهه»165 ةيداصتقإلا

 . هترضاحم ءاقلإ نم كنزيأ عنمب بلاطت بالطلا نم ىرخأ ةعومجمب ريهشلا ىسفنلا ملاعلل

 ىأر امنيب عنملا رارق ىلع هتقفاوم مهضعب ىدبأف « نيرخآلا بالطلا تاوصأ تلاعت دقو
 ام ةيناطيربلا ( 15 ) زمياتلا ةلجم ىكحتو هترضاحم ءاقلإ يف كنزي ال حمس نأ مهضعب

 . هترضاحم ىقلي ذخأو لعفلاب كنزيأ رضح امدنع كلذ دعب ثدح

 ةصنم ىلإ ةاتف تعفدنا ىتح ثيدحلا يف «روسيفوربلا » أدب نأ ام نكل »

 يف اهدناسو . هدسجو ةهجو نم ةقرفتم عقاوم ىلع هعفصت تذخأو ةباطخلا
 هب عاقيإلا نيلواحم ريسيفوربلا ىلع موجهلا يف نادعاسي اذخأ ناليمز لاحلا

 . ضرألا ىلع

 دقل : الئاق كلذ دعب ثداحلا اودهاش نيذللا بالطلا دحأ قلع دقو »

 نع عفادي اذهو خرصي اذه ٠ ىضوف ىلإ يناوث يف اهلماكب ةعاقلا تلوحت
 .رخآ صخش ىأل تامطللا هجوي صخش لكو .. هسفن

 نم هجرخيو ريسيفوربلا ذقني نأ ادهاج ةبلطلا داحتا ءاضعأ دحأ لواحو »

 جورخلا يف اريخأ اوحجن مهنكلو بالطلا ةداق نم ريبك ددع برصو . هعاقلا

 . ( ١١ ) « جورخلل ةيبناجلا باوبألا دحأ لالخ املاس روسيفربلاب

 تاونسلا يف ثدحت تذخأ ىتلا ثادوحلا نم ةلسلس نم ةدحاو ةقباسلا ةثداحلا لثمت

 ثادوح تثدح دقف . ءاكذلا يف هثوحبل ةجيتن « كنزيأ » ىزيلجنإلا ملاعلا دض ةريخألا

 ءاقلإل ىعد امدنع « 199”ةنس ايناطيرب يف 81طصنمعطقتم ماهجنمرب ةعماج يف هل ةلثامم

 نم ذختي هنأل « كنزيال » ءاغصإلا مدع ةيلكلا نم بلطت تاروشنمب ءىجوفف كانه ةرضاحم

 اال



 ةيعادو ىتسشاف هنألو « نييمدقتلا ءاملعلاو ةريقفلا تاقبطلا ىلع رشابملا موجهلل ةذفان هثوحب

 ندنل ةسردمل ةيناثلا ةرايزلاو ماهجنمربل ىلوألا هترايز نيبو » . ملعلا مساب ةيزاوجربلل
 1آ.6!هعوأتا رتسسيال يف اهيقلي ناك ةرضاحم لالخ تابلاطلا ىدحإ تعفدنا ةيداصتقالا مولعلل

 ىتح كلمي الو انه رضاحي ىذلا كنزيأب ىمسملا ىرصنعلا ىرامعتسإلا اذه ىلع » ةضرتعم

 . ( ١ نع ) « نينولملل ىلقعلا طاطحنإلا نع ةيرصنعلا هراكفأ انيلع ضرعي ىكل ةعاجشلا

 ىف ةرضاحم ءاقلإل 15937 هنس كنزيأ ىعد امدنع فنعأ ةروصب نكلو ءىثلا سفن ثدحو
 عفصو ةعاقلا يف ناخدلا لبانق تيقلأ ثيح ايلارتسأب 5زنلموأزل 11مل همونأإ' ىئديس ةعماج

 بالطلا مامأ ثيدحلل كنزيأ مدقي نأ دارأ امدنع ههجو ىلع ينديس ةعماج ةذتاسأ دحأ

(011). 

 نم ل6156 « نيسنيج 9 م وه رخآ يكيرمأ ملاعل اضيأ ثدح كنزيأل ثدح امو

 دشأ موجهل ةئيبلاو ةثارولا نيب ءاكذلا نع هثوحب تضرعت ىذلا ىلكرب انيروفيلاك ةعماج
 درافراه ةعماجب ةيبرتلا ةلجم يف ىشن هل لاقم رثأ 111 ةنس نم اءدب فنعأ لعف دودرو

 نيب برحلا لعشأ ىذلا تيمانيدلا ةباثمب تناك ىتلاو 8آدموتل 501 ههانمدهل 2916ج

 . ( 1١ ) ءاكذلا عوضوم يف ةئيبلا راصنأو هثارولا راصنأ

 ىسفنلا ملاعلا نأ ةعطاقلا ةيملعلا ةلدألاب نيبت امدنع ثدح امل ايكاوم كلذ ءاج امك

 نأ اهيف تبثي ىتلا هثوحب دمع نع فيز دق ©0921 هانت تريب ليريس لحارلا يناطيربلا
 . (8) نيسنيجلو كنزيال اذاتسأ تريب ناك دقو ةثارولل عضخي ءاكذلا نم ” ٠

 اذه ىلإو تاعارصلاو « لاتتقالا»و بضغلل اردصم ءاكذلا ةيضق تحبصأ دحلا اذه ىلإ
 هتروص تلوحت دق سفنلا ملع ثحابم نم ثحبملا اذه نأ ةجردل عوضوملا اذه حبصأ دحلا
 سفنلا ملع يف نورضاحملا ةذتاسألا ناك نأ دعبف . ةريخألا ماوعألا لالخ تريغتو
 نآلا انحبصأ « ديعب دح ىلإ ثوروم ءاكذلا نأ نع ةقثلا نم ةيلاع ةجردب مهبالط نورضاحي

 . ديدج نم ةيادبلا ةطقن ىلإ دوعت

 هتاذ ءاكذلا موهفم نع سفنلا ملع ةروص ءىراقلل لقنن نأ نسحي كلذ ىلإ لقتنن نأ لبق
 ؟ ةئيبلل عضخي مأ ىثارو وه لهو ؟ هسيقن فيكو ؟ هفيرعتامو ؟ وهام
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 ؟ ىكذلا وه نم (أ)

 لثم ةددعتم ءايشأ ىنعن دق اننإف عفترم ءاكذب عتمتي هنأ دشار وأ لفط نع لوقت امدنع

 هذه نأ ةقيقحلاو .. قوفتلاو ليصحتلاو ٠ تاربخلا نم ةدافتسإلاو « مهفلاو « ةهيدبلا ةعرس
 اذه نم تلعج ىتلا بابسألا نم ىه ءاكذلا موهفم ىلع اهقلطن ىتلا ةددعتملا ىناعملا

 ةرئادلا تافالخلا نم مغرلابو - هنأ ىلع . سفنلا ءاملع نيب لدجلاو فالخلل اعضوم موهفملا

 نمضتي نأ بجي ءاكذلل ديجلا فيرعتلا نأ دجن - اهببسب وأ « ءاكذلا فيرعت ىف ءاملعلا نيب

 اذه ىلعو . ةعقاول فيكتلا ىلع ناسنإلا دعاست ىتلا ةيلقعلا صئاصخلا نم ةيصاخ نم رثكأ

 تاردقلاو « ةيلقعلا صئاصخلا نم ةفئاط نيب عمجي موهفم هتفصب ءاكذلا ةجلاعم نكمي

 ىتلا تالكشملا ىلع ةرطيسلاو ةربخلا نم ةدافتسإلا ىلع نئاكلا دعاست ىتلا تاراهملاو

 ىف - ىكذلا صخشلا ربتعن نأ نكمي اذه ىلعو . هعقاول ةيمويلا هتافيكت لالخ ههجاوت
 نم ةدافتسإلا ىلع ةردق رثكأو « هراكفأ ىف احوضو رثكأ - هنم اءاكذ لقأ مه نم لباقم

 كرديو « هريغ نم عرسأ اهبعوتسيو ءايشألا مهفي « هلوح نم وأ وه اهب رمي ىتلا تاربخلا
 ةصرفلا نإف اذهلو . اءاكذ لقأ مه نمم ربكأ ةرئادلا ثادحألاب مليو ءايشألا نيب تاقالعلا

 هيلع اهحرطت ىتلا تالكشملا ىلع ةرطيسلاو «زوفلاو ٠ حاجنلل ىكذلا ناسنإلا مامأ عستت
 تب . هتئيب

 ىلع امنيب ىكذأ نسح نأو « نالف نم رطشأ انالف نأ ةجرادلا ةغللا ىف لوقت امدنعو

 اذه نأ اهادؤم' ءاكذلا ثوحب ىف ةسوملم ةيملع ةقيقح ىلإ ريشي لوقلا اذه نإف « ىبغأ

 رثكأ ةرابع مادختسا انئش اذإو . ةيدرفلا قورفلا قطنمل هروصت ٠ عضخي نأ بجي موهفملا

 وأ ©© ادعب هتفصب ءاكذلا ىلإ رظنلا نكمي هنإف - اعم ةيلمعلاو ةيملعلا ةيحانلا نم - اقيقدت

 ىلع انعقوم نوكي ءاكذلاب فصتنام بسحبف (9 هيلعام ةجرد انم لك لتحي 9 ادادتمإ

 ش . دعبلا اذه

 ( * ) لتست ومقتمل . (** ) ةوصاتن ن1
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 : هسيياقمو ءاكذلا تارابتخا ( ب )

 ثةيحالع وأ ةيميداكأ نطارغأل تف نسكت ةاكذ هنعت نأ سفنلا ملاع ديري امدنع

 وأ لامعألا نم ةعومجم ىلع درفلا اذه ءادأ ةظحالم ىف ةقيقحلا ىف صلختي هلعفي ام نإف

 ءادأ طسوتم ةقيقحلا ىف لثمي ماع رايعمب ءادألا اذه نراقت نأو سيياقملا وأ تارابتخإلا
 هذه ىلع اءانب نكميو . صخشلا اذه هل ىمتني ىذلا عمتجملا ىف - رمعلا سفن نم - دارفأ

 . نيرخآلل ةبسنلاب هئتاكذ ىوتسم ثيح نم درفلا اذه عقوم ددحن نأ ةنراقملا

 عوضوم ىف ةيدرفلا قورفلا أدبم ىلع مئاقلا قطنملا اذه نأ ىلإ انه ريشن نأ ىقبي
 اعوضوم ءاكذلا حبصأ ةرم لوألف . هنع انتاروصت ىف ةماه تاروطت ىلإ ىدأ دق ءاكذلا

 افالتخإ افلتخم ىكذلا صخشلا دعي مل ذإ . ةقباسلا ةيفسلفلا تاساردلا نع هتسارد فلتخت

 رادقم ىف هريغ نع فلتخي درف هتفصب ةرم لوأل هيلإ رظنلا نكمأ لب « هريغ نع ايعون
 ةلثمملا ةيكولسلا بناوجلا ةجلاعم ىلع ةردق رثكأ هلعجت ةروصب ةيلقعلا .ةئاطو ماظتنإ

 . ةراشإلا تقبس امك موهفملل

 ةردق وأ ةفيظو ىف ةيمك قورف دوجو نع ةيكولسلا مولعلاب نولغتشملا ملكتي امدنعو

 امو - ؟ قورفلا هذه ردقن نأ انل نكمي فيكو : وه الاؤس لاحلا ىف نوريثي مهنإف « ةنيعم

 ؟ كلذل ةيعوضوملا انتليسو ىه

 بولسأ وأ ةادأ ةطاسيب وه ىسفنلا سايقملاو . كلذل انتليسو وه ىسفنلا سايقملا ربتعي

 وه سايقملا موهفمل روصت برقأ نإف « ىرخأ ةرابعب . قيقدلا ىمكلا فصولا ىلع اندعاسي
 ةساردلا نم ةنيع ذخأت ىتلا ةيسردملا تاناحتمإلا ىلإ نوكي ام برقأ ائيش هروصتن نأ

 . ةداملل مهباعيتسإ ةجرد ثيح نم مهنيب زييمتلا فدهب اهيلع اوبيجي نأ بالطلا نه بلطتو

 ديقعت رثكأ هنأ الإ « ىماردلا ناحتمإلا موهفم ىلإ برقأ نذإ ىسفنلا سايقملا موهفم

 يرو كا نأ ةرورضلاب سيلف ةقد رثكأو . كلذ

 ىذلا كولسلا نع لعفلاب ربعي نأ بجي هنأل قدأ وهو . ةساردلا تاعوضوم ىف امك اسوملم

 ةّربعم صخشلا ةجرد نوكت نأ ةوررضلا نم نإف « ءاكذلل اسايقم انوك اذإف . هسايقل عضو
 ىلع صخشلا اذهل ةيلعفلا ةردقلا سكعت ثيحب « ةيصاخلا كلت ىف هعقوم نع اقيقد أريبعت
 نم ةدافتسالاو زومرلا ةجلاعمو « ديرجتلاو ةيناكملا تاقالعلا كاردإو باعيتسالاو مهفلا
 . ءاكذلا موهفمب طبترت صئاصخ نم كلذ ريغو ةقباسلا ةربخلا

 تاما م



 « سفنلا ملع مدقت ىلع دهاوشلا ربكأ نم ىلاحلا تقولا ىف ءاكذلا سيياقم ربتعتو

 ةيكولسلا نيناوقلا ىلإ لوصولا ىف ىملعلا ريكفتلاو ةيئاصحإلا بيلاسألا مادختسا روطتو
 دارفألا ءاكذ ىف قورفلل قيقدلا ىمكلا فصولا ىلإ لوحتلا نكمأ اهلضفيف . ةقدو حوضوب

 فعضلاو قوفتلا بناوج فاشتكا ىف ةيعوضوملا مادختسا نع الضف « ةفلتخملا تاعمتجملاو
 . دحاولا درفلا ىف

 : ءاكذلا ةبسنو ءاكذلل سايقم لوأ

 هينيب ديرفلا رشن امدنع ١16هةنس ءاكذلل ةقيقد سيياقم نيوكت هاجتإ ىف مدقتلا أدب دقلو

 ءاكذلا تارابتخإ دض راثي امم مغرلابو . ملاعلا ىف رهظ ءاكذلل سايقم لوأ اسنرف نم 66

 عفاودب هسايقم عضو دق هينيب نإف ةيقبطلاو «زيحتلاب تاماهتإ نم نهارلا تقولا ىف
 ةساردل ىسنرفلا ميلعتلا ريزو نم ةوعدل هينيب باجتسإ دقف . ىناسنإ فدهلو ةيطارقميد
 ىف مهعضول نيفلختملا لافطألا صيخشتل ةيعوضوم ةقيرط عضولو ىساردلا فلختلا ةلكشم
 طابحإلا نم مهل اعنم كلذو ميلعتلاو ريكفتلا ىلع قمعأ تابيردت اهيف مدقت ةصاخ سرادم

 ىليقويث هليمزو هينيب ركف اذهل . ةيداع لوصف ىف مهدوجو ءارج نم مهبيصي ىذلا قلقلاو

 ةيعوضوم ةليسو عضن نأ نيفلختملا بيردتل جمانرب عضو لبق بجي هنإ 51508 نوميس
 ىلع ةمئاقلا تاريدقتلا ىلع دامتعإلا نم الدب ءايكذألاو نيفلختملا نيب زييمتلا ىلع اننيعت
 امهسايقم عضو نع امهتلواحم تضخمت دقو . نييرادإلا وأ نيسردملل ىتاذلا نيمختلا

 . ءاكذلل هينيب سايقم مماب ملاعلا ءاحنأ لك ىف فورعملا

 اهيلع ةباجالا سكعت ةلئسألا نم ةعومجم نم ىلوألا هتروص ىف هينيب سايقم نوكت دقو

 ةردقلا لثم ءايشأ نضضتتو باعيتسإلاو ركذتلا درجم ىلع ةمئاقلا تاراهملا زواجتت تاراهم
 سايقملا ةدام نوكت نأ هينيب ىعار كلذك . ( ١١ : رظنا ) ديرجتلاو لالدتسإلاو مكحلا ىلع
 ىداعلا لفطلل نكمي ثيحب « ةيسردملا تاطاشنلاب ةقلعتملا بناوجلاب رثأتيال ىذلا عونلا نم
 . ٠١( ) ىميلعتلا وأ ىساردلا هاوتسم نع رظنلا ضغب اهيلع ةباجإلا ىدع لمعي نأو اهمهفي نا

 لوح رودت ىتلا ةلئسألاك ىظفل اهضعب ةعونتم ءازجأ نم هينيب سايقم نوكت اذه ىلعو

 نم اهتداعإ بلطي ماقرأو ةيباسح تالكشم نضت اهضعبو « ماعلا مهفلاو « ةماعلا تامولعملا

 « بيكرتلاو لحلا ىلع ةراهملا ريدقتل ةننقم بعلو ةيلمع تالكشم نضت اهضعبو « ةركاذلا
 . درجملا ريكفتلاو
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 ىهتنيو دونبلا لهسأب أدبي ثيحب « اهتبوعص ىوتسم بسحب هسايقم دونب هينيب بتر دقو
 اذه هب ىدأ دقو . سايقملا اذه مهيلع قبط ىذلا لافطألا تاباجإ ىوتسم بسحب اهبعصأب

 ىتلا دونبلا ةعومجم عضو هلالخ نم نكمأ ىذلا ىلقعلا رمعلا موهفم ىلإ ةياهنلا ىف

 دونبلا ةعومجم ىف نكيلو اهادحإ ىف لفطلا حجن اذإ ةيرمع تائف ىف رابتخإلا اهنضت
 ىأ . ةثالث وه لفطلا اذهل ىلقعلا رمعلا نأب لوقلا نكمي هنإف الثم تاونس ثالث نسل ةلثمملا

 ةيلقعلا تالكشملا لح ىلع رداق - رابتخإلا اهسيقي ىتلا فئاظولا وأ ةفيظولا ةغلب - هنأ

 اننإف نيتنس وه لفطلا اذهل 2 ىنمزلا رمعلا ناك اذإف . ةثالث نس ىف لافطألا ةءافك سفنب

 . ىلقعلا ومنلا نم ةنس ىواسي امي هرمع نم ايلقع مدقتم هنأب مكحن

 ةيددع ةميق انيطعي ىذلا "9 1.© . ءاكذلا ةبسن موهفم فشتكي نأ هينيبل نكمأ كلذك

 لفطلا اذه ناك اذإ ام فرعن ىكل ىنمزلا هرمعب لفطلل ىلقعلا رمعلا ةنراقم نم اننكمت

 ءاكذلا ةبسن ىلع لوصحلا نكميو . فلتخم مأ ىنمزلا هرمع نع ىلقعلا هرمع ىف امدقتم

 : ىتألا وحنلا ىلع ٠٠١ ىف جتتانلا برض عم ىنمزلا هرمع ىلع صخشلل ىلقعلا رمعلا ةمسقب

 يلقعلا رمعلا
 ضال - ءاكذلا ةبسن

 ىنمزلا رمعلا

 دونب ىف حجني نأ هناكمإب ناكو تاونس تس لافطألا دحأ رمع ناك اذإف اذه ىلعو

 ناك نإ امأ ؛ دول ا ل
 ىلقع رمع ) رت تا ىف لدتا هديب ناعما ورا أ عيطتسي ال لفطلا اذه
 ٠٠١ ءاكذلا ةبسن نإف اذه ىلعو .( ٠٠١ ) 1/4 >> ٠٠١ ( «- ٠٠١ نوكت هئاكذ ةبسن نإف ( 5

 رمعلا عم ىلقعلا رمعلا اهيف بسانتي ةجرد " ءاكذلا نم ةطسوتم ةجرد نع ربعت
 صخشلا وه ىنمزلا هرمع عم ىلقعلا هرمع ىواستي ىذلا صخشلا نأ كلذ ىنعمو . ( ىنمزلا
 تناك نأ افلختم صخشلا نوكيو ٠٠١ هئاكذ ةبسن نوكت ىذلاو ءاكذلا طسوتملا وأ ىداعلا

 هئاكذ ةبسن تناك اذإ ايكذ وأ اقوفتم نوكيو . اريبك اضافخنإ كلذ نع ةضفخنم هئاكذ ةبسن
 . اريثك كلذ نم ىلعأ م 5116 1 ٠

 (*) مهعداما ةعفغ ( الش. (** ) قطيعوموماهمعتنعما هقعا "8. ( 5< 1.0. ( اهنعا ا ععدعع 0001162 )

 مسعر ١0] - الخد 0
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 ( م6 لكش ) 000 (مجلكش)ر
 4. ظذدعأ هينيب درفلا «ةلغم»د نوتلاج

 ( ٠0 لكش )
 2. 7ءاع» رلسكو ديقاد

 نوتلاج : ءاكذلا ثوحب ءارثإ ىف اومهسأ نمم سفنلا ءاملع ريهاشم نم ةثالث

 « هروطتو هتأشن ىف ةثارولل عضخي ءاكذلا نأ ديكأت ىلإ ليمت ىتلا هتساردب ىزيلجنإلا

 رلسكو ديفادو « هينيب سايقم وه ءاكذلل ىملع سايقم لوأ هعضوب ىسنرفلا ملاعلا هينيبو
 .. ءاكذلل ويقلب رلسكو سايقم وهو قالطإلا ىلع ءاكذلل سايقم رهشأ عضو ىذلا ىكيرمألا
 دوهجب اهصالختسا مت ةيرصم ريياعم امهلو ةيبرعلا ةغللا ىلإ امجرت ناسايقملا الكو
 . هكيلم لماك سيولو ليعامسا نيدلا دامع : امه نييبرع نيملاع

 ال



 ىلع ةدعاسملل ءاكذلل سيياقم ىلإ ةجاحلا تدادزا ىلوألا ةيملاعلا برحلا لالخ ىفو

 ىلإ كلذ ىدأ دقو تاصصختلاو ةيركسعلا تادحولا فلتخم ىلع مهعيزوتو دونجلا رايتخإ

 . اهعونت دادزاو « ءاكذلا سيياقم تفعاضتتف . ءاكذلل ىسفنلا سايقلا ةكرح ىف لئاه روطت

 سيياقملاب ىمسيام روهظ :امه كلذب قلعتي اميف برحلا امهل تدأ نيروطت مهأ لعلو

 نم ًالدب تاعامج ىلع قبطت اهلضفب ءاكذلا سيياقم تبحصأ ىتلا ءاكذلل ةيعمجلا

 ىبسيام ةأشن وهف رخآلا روطتلا امأ . هينيب سايقم ىف لاحلا ناك امك ةيدرفلا تاقيبطتلا

 ةيئادألا سيياقملا جاتحتو . ةيظفللا سيياقملا عم اهمادختسا نكمأ ىتلا ةيئادألا سيياقملاب

 ةداجإ ةرورضلاب بلطتت الو ٠ بيكرتلاو لحلاو « لاكشألل ةجلاعم ىلإ فورعم وه اميف
 ىف ةيلعف ةدافإ تدافأ ءاكذلا تارابتخا نم ةيئادألا عاونألا روهظبو . ةباتكلا وأ ةءارقلل
 ةغللاب ةباتكلا وأ ةءارقلا نقتيال مهبلغأ ناك ىذلا نيدنجملل ةيلعفلا تايوتسملا ةفرعم
 . ةرتفلا هذه ىف ءاكذلا سيياقم ةيبلاغ اهلالخ تغيص ىتلا ةيزيلجنإلا

 : عاكذلل رلسكو سيياقم

 سايقمو( ٠١ ) نيدشارلا ءاكذل رلسكو سايقم ىلاحلا تقولا ىف ءاكذلا سيياقم رهشأ نم
 دقو 2. 18'عوهاط166 رلسكو ديفاد عضو نم ناسايقملا الكو .( 18) لافطألا ءاكذل رلسكو

 سايقم امأ « 194١ ةنس ةفلتخم ةديدج ريياعمب هليدعت متو 21400 ةنس لوألا سايقملا عضو

 ةيبرعلا ةغللاب ناروشنم ناسايقملا الكو . 1975 ةنس ةلدعم ةعبط هل ترشن دقف لافطألا ءاكذ

 : رظنا ) ىرصملا عمتجملا ىف نيدشارلاب صاخلا ءاكذلا سايقمل ابيرقت لماك نينقت عم
 ةتس نم رامعألا مئالي لافطألا سايقم نأ ولو امهئانب ثيح نم ناسايقملا لئامتيو . ( 7 , ؟

 . قوف امف رشع ةتس نم رامعألا نيدشارلا ءاكذل رلسكو سايقم مئالي امنيب «رشع ةتس ىلإ
 سيياقم نم امهنم ءزج لك نوكتيو « ىئادأو ىظفل : نيئزج نم نيسايقملا الك نوكتيو
 ةفرعمو « ماعلا مهفلاو « ةماعلا تامولعملا سبياقم نم نوكتي ىظفللا ءزجلاف. ةيعرف

 ةيباسح لئاسم نضتي كلذك « ةنيعم ءايشأ نيب هباشت هجوأ فاشتكإو « ةيوغل تادرفم
 امأ . صخشلل اهتءارق دعب ةركاذلا نم ماقرأ ةداعإو « ماقرألا ةجلاعم ىلع ةردقلا سايقل
 لثامتت ىكل ةنولم تابعكم بيترت بلطتت ةيعرف سيياقم نم هرودب نوكتيف ىئادألا ءزجلا
 تدعأ روص ىف ةصقانلا ءازجألا ضعب ةفرعمو « ةلقتسم تاقاطب ىلع ةموسرم لاكشأ عم

 وأ ىنعم ىطعت ثيحب ةلقتسم تاقاطب ىلع ةموسرم روص بيترت بلطو « صاخ لكشب
 . ىنعم هل الكش نوكت ثيحب ةلصفنم ةيبشخ ءازجأ عيمجتو « ةصق
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 اهضعبف « اهل ةتوكملا ةداملا ثيح نم فلتخت ءاكذلا سيياقم نأ نذإ حضاولا نم

 الو ماقرألا وأ ظافلألا نم ةعومجم نع ةرابع اهضعب نأ ىأ . ىئادأ وأ ىلكش اهضعبو « ىظفل

 ماجحألا ةفلتخم تايعكمو لاكشأو روص اهتدام نوكت اهضعبو « ةيودي ةجلاعم بلطتت
 ضعب دعب اميف درون ءاكذلا سيياقم هينعت امل امهف ءىراقلا سح دادزي ىكلو . ناولألاو

 . جذامنلا

 : اهعيزوتو ءاكذلا ةبسن ريسفت
 نأ براجتلا تحضر + هريس وه ان. ةيع ءاكذ جيت ىلع ام: ضخ لضخ اندتف

 ءاكذلا ةبسن يف قورف ىلإ يدؤي عمتجملا نم ةريبك تانيع ىلع ءاكذلا سيياقم قيبطت
 « نويداع وأ نوطسوتم عمتجملا دارفأ ةيبلاغ نأ يأ ٠٠١ ءاكذ ةبسن ىلع لصحت ةيبلغألاف

 ىلي اميفو . ةتباث بسنب لقأ وأ ةبسنلا هذه ىلعأ امإ عمتجملا نم ةيقابلا ةيقبلا عزوتت امنيب
 . ةيلقع تالالد نم هسكعتامو هينيب سيياقم ىلع ءاكذلا بسن عيزوت

 عيزوتلا لكش ذخأي هنإف ٠ عمتجم لخاد يف اينايب ءاكذلا ةبسن عيزوت نع انربع اذإو

 : يتآلا يلادتعالا
 جيزوتلا لكتش
 ءاكذلل ىلادتعالا

 نري لقوأ يل مح هع وسما طلخا وج

 ل | وتلا نعو زوصمخحي | لهشوتلا ع نوت 0 ةسل |ظسوتلا نعراكزلا قف نوضفختم آ 2000 /

 6 ظل



 لثمي يذلا عيزوتلا يأ « يجذومنلا » يلادتعإلا عيزوتلا قباسلا عيزوتلا ىلع قلطيو
 يهو طسوتملا نع عفترت مهنم ةليلق ةلق امنيب « ةطسوتم تاجرد عمتجملا دارفأ ةيبلاغ هيف
 يف نيضفخنملا مضتف طسوتملا نع ضفخنت مهنم ةليلق ةلقو « نيعماللاو ءايكذألا مضت يتلا

 . لوقعلا فاعضو نيفلختفلاو ءاكذلا

 ةئيبلاو ةثارولا نيب ءاكذلا ةيبضق ( ج )

 : قئاقحلا فييزتو ىملعلا ثحبلا نيب : « تريب ليريس »

 ملعل ىسيئرلا سسؤملا ربتعب يذلا - « تريب ليريسل » تبسن يتلا فييزتلا ةصق ربتعت
 . قالطإلا ىلع ةريخألا نينسلا يف ةيملعلا حئاضفلا مهأ نم - ايناطيرب يف سفنلا

 لاوط سفنلا ملع ىلع هريثأتب ظفتحأ يذلا ملاعلا اذه نأ نآلا عطاقلا ليلدلاب نيبت دقل
 لالخ اهل جور يتلا يسفنلا سايقلا يف هثوحب «٠ دمع نع , فيز دق يميداكألا هلمع ةدم

 ءاكذلا ديدحت يف ةثارولا رودل ىوقلا هدييأت ىلع تبصنأ يتلاو « هلمع نم اماع نيرشع

 . ( ٠ عجرملا رظنا )

 ؛ ةيملع تاداقتنا لكش يف ةرتف نم « تريب ليريس » لوح موحت كوكشلا تأدب دقو
 8انه-زميات يادنصلا ةديرجل ىبطلا لسارملا رشن امدنع امزاج الكش ذخأت تأدب اهنأ ىلع
 نم هسفن « يليج » ربتعيو . عوضوملا اذه نع الاقم 0116 011116 « يليج » لهزل '!ةطعد

 ةيجولويبلا نيناوقلا يف هاروتكدلا ىلع لصاح وهو « ءاكذلا عوضوم يف نيصصختملا

 . ةئيبلاو ةثارولا نيب ءاكذلا ةيضق هيف شقان ءاكذلا عوضوم نع فلؤم هلو « ةثارولل

 بتكلا نم ددع ءاصقتساب « تريب ليريس » ةصق ةقيقح نع هثحب « يليج » أدب دقو

 وأ اعساو اراشتنإ قلت مل اهنأ ولو « اهلوح كوكشلا تراثأو « تريب » ثوحب تشقان يتلا

 نأ امه نارخآو 112 نيماك م, وه نوتسنرب نم ملاع مهنم باتكلا نم ددعل « يليج 0

 ةعماجب ةذتاسألا نم امهالكو ىاده - ©1311 « كرالك نالآ » اهجوزو خصص تهم « كرالك
 . ةيناطيربلا 1111 4 له ل
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 يف تيبر يتلاو ء اعم تيبر يتلا مئاوتلل « تريب » تاسارد مجاه دقف « نيماك » امأ
 تزين .دبعتل 00 تارشعو ةيئاصحإلا ءاطخألا تارشع احضوم ةفلتخم ةيعامتجإ فورظ
 يضاير ساسأ ىلع موقت ال امنيب ءاكذلا ةثارو يف هتيرظن دكؤت طابترا تالماعم عضو
 ل ا ا د كلذك . ميلس

 «.كرالك نالأ »و « كرالك نآ » امأ . ةديدج جئاتن ىلع لصح دق هنأ ايعدم هتركف ديكأت
 هتالماعم نأ نع ةينيقي ةروصب تفشك ةقيرطب تريبل ةيئاصحإلا جئاتنلا ةجلاعم اداعأ دقف

 . ةيرظنلا هراكفأ مئالت ثيحب تفيزو تغيص دق ةيئاصحإلا

 اكرتشا نيثحابل نيمسأ عبتي نأ لواح هنأ كلذ ىلإ فاضأو جئاتنلا هذه « يليج » لخأ
 « ياونوكو » 24. 110187810 « دراوه تيرجرم » : امه ثوحبلا نم ددع يف « تريب » عم

 نيذه ىلع هريغ دحأ رثعي ملو رثعي ملف ءابه تعاض هتالواحم ن أ ىلع , 00981/
 111111100 نيصخشلا

 ةأايح نع قيقحت ةباتكي ثيدح | « وشنريه » سفنلا ملع خرؤم ماق دقو

 نيب اهريرجت ةسائر تريب يلوت يتلا يناطيربلا يئاصحإلا سفنلا ملع ةلجم يف هثوحب
 .(15 6016 ١ , 2,7١ عجارملا رظنا تريب ةحيضف نع ديزملل ) 1101و 65

 نم اعوضوم كشلا طاحأ يلاتلابو ةيملعلا « تريب » ةعمس تتام قئاقحلا هذه عمو
 الو .ديعب دح ىلإ ةثارولا لماوعل عضخي ءاكذلا نأ وهو « هيدل ةريثألا تاعوضوملا
 هذه نم اهانينج دق نوكت يتلا ةراسخلا وأ بسكملا ىدم ددحن نأ ءدعب « عيطتسن
 تداعأو « ةرجفتم .لازتالو تناك ةيضق لاعشإ يف ديدج نم تمهاس اهنأ ريغ . ةحيضفلا

 ضعب حيزي نأ لمأب ديدج لوقب مهنم لك يلديل مهثوحب زكارمو مهلماعم ىلإ نيثحابلا
 . ةئيبلاو ةثارولا نيب ءاكذلا ةيضق يف ةمتعلا

 وأ يدرفلا كولسلا ليكشت يف ةمهاسملا لماوعلا سردن نأ نكميال هنأ ةقيقحلاو
 « ةثارولا نيناوق لعفب اهثرن يتلا صئاصخلا : هل نيسيئر نيلماعب مامتهإلا نود « هريوطت
 . ةايحلاو ومنلا لحارم لالخ ةدالولا دعب بيردتلاو ملعتلا لعفب اهبستكن يتلا كلتو

 قرطتي امدنع ةيكولسلا مولعلا يف نيصصختملا نيب مدتحيام ةداع فالخلا نأ ىلع

 انزو ةثارولل ىطعي ضعبلاف . بستكت يتلا كلتو « ثروت يتلا كولسلا بناوج ىلإ شاقنلا
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 ةيقيفوت تالواحمب ثلاثلا ضعبلا ءيجيو . ربكأ انزو ةئيبلل يطعي رخآلا ضعبلاو « أريبك
 ةئاروللا يطعتو يأرلاو تاهاجتإلا لثم تناوجلا نطعب .ئف ةثارولا نم ريكا انزو ةئيبلل ىطعت
 . خلإ .. ةيسفنلا ضارمألاو ءاكذلا لثم تاعوضوم يف ةئيبلا نم ربكأ انزو

 ىلع اقافتإ دجن انهف . ةيمسجلا صئاصخلا ةثاروب رمألا قلعت اذإ ءاملعلا نيب فالخلا لقيو

 ؛ هجولا ةنحسو رعشلاو « نينيعلا نول لمثت صئاصخ يف اذه ظحالن . ربكأ انزو ةثارولل نأ
 وأ افيثك « اباسنم وأ ادعجم ناك نإو رعشلاك : نيدلاولل ةهباشم ةيمسج صئاصخ نم اهريغو
 مأ نوللا نكاد ناك نإ دلجلاو . ةطسوتم مأ ةريصق مأ ةهراف تناك نإ ةماقلاو ”اعلضأ
 نأ

 نآلا هيلع وه امم لقأ ءاملعلا نيب فالخلا ناك ةبيرق ةرتفلف « ءاكذلاب قلعتي اميف امأ
 هلمع . ( 7 عجرملا نع ) 681108 « نوتلاج » رشن نأ ذنمف . ةثارولل عضخي هنأ ثيح نم

 . ثوروم ءاكذلا نأ يف قافتإ ىلع كولسلا ءاملع حبصأ ١819 ةنس ةيرقبعلا ةثارو نع ذفلا

 زييمتلا نود ءاكذلل نيفدارمك نامدختسي اناك دقو ) ةبهوملاو ةيرقبعلا نأ نوتلاج معز دقل
 ةثارو مكحت يتلا نيناوقلا سفنبو ةثارولا نع نامجنت ( نورصاعملا ءاملعلا هعضي يذلا
 . ةيندبلا حمالملاو ةيوضعلا بناوجلا

 يف ةيملعلا لامعألا مهأ نحل  قكب ربتعي يذلا اذه ةباتك يف « نوتلاج » نهرب دقو

 ىرخألا نود رسأ يف رشتنت ةقومرملا زكارملاو ةيرقبعلاو ةرهشلا نأ ىلع سفنلا ملع خيران
 لاجم ىف اروهشم انذخأ ول اننإف امامت « نوتلاج » لعف امكو « ىرخأ ةرابعب . زيمتم لكشب
 هل ةلثامم جذامن دجن نأ عقوتملا نمف ملعلا وأ بدألا وأ ةماعلا ةمدخلا وأ « نفلا وأ ىقيسوملا
 ءاملعلا نم ريثك اهب ةرسأ يف املاع هسفن نوتلاج ناك دقل . ةقباسلا وأ ةيلاحلا هترسأ يف
 ركفلا خيرات يف ةليلقلا تايرقبعلا نم ربتعي يذلا نيوراد زلراشت همع نباك لحاطفلا
 . مهرسأ دارفأ عم مهلثامت ةظحالمب ءامظعلا نم ريثك عبتت نكمي لوقلا سفنبو . يرثبلا
 ةرسأو « ىقيسوملا يف « خاب نايتسابس ناهوج » راقيسوملا ةرسأ غوبن نإف اذه ىلعو
 ةثارو يف نوتلاج ةيرظنل ةديؤمك اهذاختا نكمي اهلك « ملعلا يف « يلسكه نايلوج »
 . ءاكذلا

 ليريس ثوحب لالخ نم ثيدحلا رصعلا يف اديدج اديكأت ءاكذلا ةثارو عوضوم ىقل دقو
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 « تريب ليريس » فرجأ دقو .( ١ عجرملا رظنأ ) 8ا5ءهعاع كنزيأو ( ١١ عجرملا رظنا )

 مئاوتلا يأ ) ةقباطتملا مئاوقلا نم اددع اهعوضوم ناك تاساردلا نم ددع صاخ لكشب

 عّبَتَت تايلمعب نيبف ( ةدحاو ةضيوب نم اهمودق ببسب ةيثارولا صئاصخلا يف امامت ةلثامتملا
 امم « ةفلتخم ةيعامتجإ تائيب يف اوأشن نإو ىتح ةيلقعلا مهصئاصخ يف امامت نوهباشتي مهنأ

 تاردقلا ىوتسم ديدحت يف ةيعامتجإلا ةئيبلا رود نم ريثكب مهأ ةثارولا رود نأ هيأر يف دكأ
 . ءاكذلا يف ” 55 نم برقي امب مهاست ةئيبلا نأ ةماهلا هثوحب دحأ يف نهرب دقو . ةيلقعلا
 . ةثارولا همكحتف يقابلا امأ

 ثيح نم ريبك كش نآلا اهطوحي اهارجأ يتلا تريب ثوحب نأ دكؤملا نم نأ ىلع
 « هجئاتت فيز هنأ ١99١ ةنس هتوم دعب انيأر اميف سفنلا ءاملع فشتكأ دقف . ةيملعلا اهتميق

 نم رثكأو لب « ةثارولاو ءاكذلا يف هتايرظن نع بتكت نيثحابلا نم ةيمهو ءاممأ قلتخا هنأو
 . هتيرظن ديكأتل اهمدختسا يتلا مئاوتلا تانيع طاحأ دق كشلا نإف اذه

 بيردتلاو ةئيبلا رثأب مامتهإلا نم ةجومل ابكاوم « تريب ثوحب يف كشلا ءاج دقو
 ءاكذلا ىلع تائروملا راثآب سفنلا ءاملع مامتها دعي ملف ءاكذلا يف ةايحلا تاربخو ركبملا
 . نيوراد زلراشت تاساردو ثوحب ذنم اهيلع ناك يتلا هتوق سفنب

 ءاكذلا يف روطتلا ىوتسم ليدعتل هب مايقلا عيطتسنام نأ ضرتفت ةيثارولا ةرظنلا نإ
 . ةيلقعلا تاردقلا ريوطت يف اليئض ارثأ الإ لمحيال ةيبرتلا طورشو ةئيبلا رييغت نأو « ليئض
 لماوعلا بناجب اهيلإ هابتنإلا بجي ءايشألا نم اريثك نأ انل نيبت الومث رثكأو عسوأ ةرظن نكل
 ةيثارولا

 ءاكذلا سيياقم راشتنإب اطبترم ءاج ءاكذلا يف ةيثارولا تايرظنلل نعت ريكا نأ ىلع

 ةيقرشلا دالبلا نم ريثك يف رشبلا نم ريثكب ةصاخ « ةيريصم » تارارق يف اهمادختساو
 ةيعاشجالا :كافيطلاو -نئادجألا قع. نأ ءاكذلا .نينافس» ءادخقبا تفك قل .."ةييرقلاو
 اذه نأو « ةيلاعلا وأ ةطسوتملا تاقبطلا دارفأ نم لقأ ءاكذ تاجرد ىلع امئاد لصحت ةريقفلا
 ليبس ىلعو « ىرخألا ةيلقعلا تاردقلاو ليصحتلا تارابتخا يف اضيأ ثدحي ضافخنالا

 ءاكذ ةجرد ١١ نم برقي امب امئاد نوضفخني اكيرمأ يف جونزلا نأ نيبت دقف لاثملا
 وأ ةيلبجلا قطانملا يف لافطألا ءاكذ ضفخني كلذك . ضيبلل ماعلا طسوتملاب ةنراقملاب
 . ةريبكلا ندملا يف نوشيعي نيذلا لافطألا نع ةلوزعملا ةيفيرلا
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 فورظلا وأ « سانلا يف وأ « اهتاذ تارابتخالا يف امإ « ءيطاخ ام ءيش كانهف نذإ

 عجرملا رظنا ) هتاذ ءاكذلا موهفم ءاملعلا اهب مدختسي يتلا ةقيرطلا يف وأ « ةيعامتجإلا

14). 

 ىلع تاجردلا مدختسن انك ام اذإ ةصاخ : نيهلا رمألاب سيل اذهك رمأ يف أطخلاو

 وأ درفل ةبسنلاب ىدملا ةديعب جئاتن اهل نوكت دق ةبماح تارارق ذاختإ يف ءاكذلا سيياقم

 عيزوت يف توافتلا اذه رربت ةباجإ ىلإ لصي ن أ يملعلا ثحبلا لواحي اذهل « هلماكب سنجل

 ضعب كانه تناك نإو ةمماح ةباجإ ىلإ نآلا ىتح اولصي مل نيثحابلا نكلو . ءاكذلا بسن
 ىلإ اهرودب ثدأ دق - فسألا عم - لبسلا هذه ضعبو . لحلا لبسل ةضيرعلا طوطخلا
 . ةينلا نسحو جوضنلا ىلإ رقتفت ةركبم تاجاتنتسا

 عجرملا رظنا ) 5 « نيسنيج رثرأ » وه درافراه نم ملاع ىربنأ 191١ ةنس ىفف

 عفادي ىربنا - تريب ليريس دي ىلع ةيملعلا هتايح نم ةركبم ةرتف يف سرد دقو - ( ٠١
 قورف ىلإ هدرب دوسلاو ضيبلا نيب ءاكذلا ةبسن يف توافتلا ارسفمو « ءاكذلا سيياقم نع
 ءاملعو ةيبرتلا ءاملع نيب ديدج نم ةيماح رانلا ريسفتلا اذه ىلعشأ دقو . نيسنجلا نيب ةيئارو

 قورفلا نأ اونيبي نأ اولواحو ٠ ةدشب « نيسنيج » ةجح ةيبرتلا ءاملع ضفر دقل . ةثارولا
 . اهتاذ ءاكذلا سيياقم يفو « ءاكذلا ةبسن نع انموهفم ىف ءاطخأل عجرت

 ريكفتلا ىلع ةردقلاب اهبحاص زيمتي ةردق هنأ ىلع ماع لكشب هفيرعت نكمي ءاكذلاف
 وحن نيهجوم انوكي نأ دبال - ملعت يأ - ملعتلاو - ريكفت ىأ - ريكفتلا نأ ىلع . ملعتلاو
 وأ زومر وأ لاكشأ نم اهتدام نوكتت يتلا ) ءاكذلا تارابتخا رود يتأي انه نمو . ام ءيش
 هتقدو ريكفتلا ةعرس ىلع ءانب ءاكذلا ددحت نأ لا ةقل وأ + ةيباسشح. لكاسم

 اهمظعم نألف . تارابتخإلا كلتل دقنلا يتأي اضيأ انه نمو . اهنم نوكتت يتلا ةداملل ةبسنلاب
 نأ يعيبطلا نم نإف « ةيوغللاو ةيباسحلا تاردقلا سكعت دونبو ةيظفل دونب نه نوكتي
 نم ( ايوبرت ةمورحم لقألا ىلع وأ ) بناوجلا هذهب متهتال ةئيب يف أشن يذلا درفلا لصحي
 ةئيب يف شيعي ىطسولا ةقبطلا نم لفطب هتنراقمب ةضفخنم ةضفخنم ةجرد ىلع لصحي نأ يعيبطلا
 نأ ةلاحلا هذه يف دكؤملا نمو . ليصحتلاو عالطالاو ةءارقلا ىلع هتايح ةيادب ذنم هزفحت

 ةيوبرتلا امهنم لك تاربخ ىوتسمل نكلو ءاكذلا ىوتسمل ال اعجار نيلفطلا نيب قرفلا نوكي
 : ةيميلغعتلاو

 هت سس اج



 هتامولعم نع صخشلا لأست ادونب نضتت ءاكذلا تارابتخا نم اريثك نإف اذه نع الضف
 ةيادبلا ذنم ازيحتم افقوم ذخأت يهف اذهبو . هتراضح وأ هعمتجم يف ةنيعم رومأل ةبسنلاب
 تامولعملا وأ بناوجلا هذهب متهتال ةفلتخم ةراضح وأ عمتجم يف نوئشني نيذلا لافطألا وحن
 . تامولعملا نم ةفلتخم بناوجب متهت لب « سايقملا اهنضتي يتلا

 ةفيظولاب قلعتت يهو : ةعيرس ةراشإ نود اهكرتأ نأ بحأال ىرخأ ةطقن كانه كلذك
 ةديدحلا :تايررظنلا بلغاف . ةكيرمألاو ةيبرملا توغبلا اهل ريثم امك ءفاكالل ةيسيكرلا
 هتفصب ءاكذلل رظنلاو . ميهافملاو ةدرجملا زومرلا ةجلاعم ىلع ةردق هتفصب ءاكذلل رظنت

 ةيراضح تاجاتنتسإ يف طوقسلاب ءارغإ هتاذ دح يف ربتعي ديرجتلا ىلع ةردقلل ايواسم
 نيوكتو ديرجتلا ىلع ةردقلا ةلأسم جلاعن نأ بجي ساسأ يأ ىلعف . ةبصعتمو ةزيحتم
 اهل نوكي ىرخأ تاردق كانه نوكت ال اذاملو ؟ ءاكذلل امامت ةلثممو ةفدارم اهتفصب ميهافملا

 ىلع رداقلا لفطلا نوكي اذاملو ؟ يعامجلاو يدرفلا ءاكذلا ىوتسم ريدقت يف نزولا سفن

 لياحتي يذلا يقيرفألا لفطلا نم ءاكذ رثكأ ةيبرغ ةراضح يف ةيلقعلا تاديرجتلا مادختسا

 نم ةفيثك ةباغ قارتخا ىلع رداقلا وأ « يشحو ناويح ىلع بلغتلا وأ « نابعث ديص ىلع
 ؟ نوع نود اهلالخ هقي رط ةفرعمو رجشلا

 ىلإ نورظني : يلاحلا تقولا يف ءاكذلل مهتسارد يف سفنلا ءاملع هلعفيام وه اذه نكل

 « ةيبرغلا تاعمتجملا لخاد يف ةورثلاو قوفتلاو حاجنلاب اطابترا ةيعامتجإلا بناوجلا رثكأ
 رثكأ نأ نودجيو . يميداكألا يوبرتلا جوضنلاو ةفاقثلاو حاجنلاب ةطبترم اهنأ نودجيف
 مهف ىلع ةردقلاب طبترت يساردلا قوفتلاو يميداكألا حاجنلا نع اريبعت ةيلقعلا تاردقلا
 يف مهتادوهجم اذه دعب يتأتو . تادرجملا نيوكتو « ةيلقعلا ميهافملا عم لماعتلاو زومرلا

 نمو يكذ وهف اهيف قوفتي نمف ةردقلا هذه يف حاجنلا مهروصت يف سكعت تارابتخا نيوكت

 ٠ بجي ىرخألا سانجألاو تاعامجلا لك نأ روصتن امدنع ةلكشملا دادزتو . يبغ وهف لشفي

 ةثلاثو ةيناث سيياقمب دكأتلا لواحنو . كلذك اهدجن الف ةيواسم تاجرد ىلع لصحت نأ

 مهتنراقمب سيياقملا هذه ىلع تاعامجلا كلت ضافخنا يهو « ةجيتنلا سفن دجنف ةعبارو
 نيسانتم « سانجألا هذه يف يعيبط فلخت كانه نوكي نأ دبالف نذإ نييبرغلا وأ ضيبلاب

 ةجلاعم يف ةلداع ةنزاوتم ةرظن ىلع ةمئاق نكت مل اهتيادب ذنم ةيرظنلا ةقالطنإلا نأ

 نويبرغلا اهيلع علخي يتلا ءايشألا نع فلتخي دق اماه سانجألا هذه هارتام نأو . موهفملا

 كلذ ينعي نأ نود يراضحلا قايسلا فالتخاب فلتخي هسفن ريكفتلا نأ لب . ةيمهألا سفن

 عا



 نع ) ©0016 لوك ليشيم اهب ماقتفيرط ةبرجت يف اذه ىرنو . ريكفتلا يف ابيع وأ اصقن

 ةيقيرفألا بوعشلاو دوسلا ىلع قبطت يتلا ءاكذلا تارابتخا جئاتن نم اقلطنم ( * عجرملا
 راصنأ نإ . ةجرد ١١ لداعي امب نوقوفتي ضيبلا نأ تنيب يتلاو ءاضيبلا سانجألاب اهتنراقمو
 ءاملعو . ةقرافألاو دوسلا ءاكذ يف ثوروم فعض ىلإ ببسلا نوعجري يجولويبلا ريكفتلا

 يرظنلا موهفملا ىلإ ءاكذلا يف سانجألا نيب قورفلا بابسأ درب ةجحلا هذه نوضحدي ةيبرتلا

 لداعم هنأ ىلع ءاكذلل رظنلا نم قلطتت يتلا ةيبرغلا ءاكذلا سيياقم عضو ءارو نمكي يذلا

 نأ سفنلاو ةيبرتلا ءاملع نم قيرفلا اذه ىريو . ميهافملا نيوكتو .يرجتلا ىلع ةردقلل
 اهنضتت يتلا ريغ ةفلتخم تاردقو صئاصخل ربكأ ةميق علخت دق تاراضحلاو تاعامجلا

 رظنا ) « لوك » مامتهإ ةطقن تناك اذهلو . ةرصاعملا ءاكذلا سبياقمو ةيلقعلا سيياقملا

 ةملك نيرشع نم ةنوكم ةمئاق عضوف . ةركاذلا موهفمل ةيراضحلا تاساردلا يه (  عجرملا

 بالطلا نم تاعومجمل اهمدقو ( خلإ .. ةفرجم ءةارذم ءةكوش لثم ) ةعئاش ءايشأل

 بالطلا نأ دجوف . ةيقيرفألا نادلبلا ضعب يفو ةدحتملا تايالولا يف نييعماجلا
 ةمئاقلا ظفح نم اونكمتي ىتح ةمئاقلا ضرع راركت نم لقأ ددعل امئاد نوجاتحي نييكيرمألا

 اونكمتي مل نييقيرفألا بالطلا نأ دجو لب . نييقيرفألا بالطلاب ةنراقملاب بلق رهظ نع

 ةطقنلا هذه دنع فقي نأ نيثحابلا نم ريثك لعفي امك ثحابلا اذهل نكمملا نم ناك دقل
 هتربخ نكل .ناكيرمألا نم ركذتلا ىلع ةردق لقأ نييقيرفألا نأ ةطاسبب جتنتسيف

 لقت يفو ءاقبلا يف تحجن تاراضح يفف « كلذك سيل رمألا نأ ىلع هلدت هتاظحالمو

 امم ىوقأ رود ةركاذلل نوكي نأ بجي نينسلا فالآل ةدتممو ةفلتخم لايجأ ربع اهثارت

 دمتعت ةفلتخم ةقيرطب ةركاذلا نحتمي نأ لواح اذهل . مهل اهمدق يتلا تاملكلا ةمئاق هسكعت

 . ةتودحلا قيرط نع يوفشلا لقنلا ةيصاخ يهو : ةقيرفألا ةراضحلل ةزيمم ةيصاخ ىلع
 اهفافز ةليل تفشتكأ ةليبق حيش تنب جاوز ةصق يكحت ةطيسب ةصق لالخ نم ةمئاقلا مدقف

 . قالطإلا ىلع برهلاب اهل حمس الأو هتكلممل اهذخأي نأ تفاخو . ريرش رحاس اهجوز نأ

 اهلدت يكل ءايشأ اهرفس قيرط يف يمرت نأ اهيبأ تيب نم اهجورخ دنع تلواح اذه ىلعو

 نيرثعلا ثحابلا عضو انهو ) ةفرجمو « ةارذمو « ةكوشب تقلأف قيرطلا ىلع اهتدوع دنع
 دق نييقيرفألا بالطلا نأ ثحابلا فشتكا دقو . ( ةقباسلا ركذتلا ةمئاقل ةنوكملا ادنب

 . بيترتلا سفنبو ةمئاقلا لك ةقيرطلا هذهب اوركذت

 الا



 رثكأ وأ لقأ ةجرد ةرشع سمخ ىلع كاذ وأ سنجلا اذه لصحي نأ مهملا نم سيل « اذهل

 عمج وه انقلطنم نوكي نأ مهملا نم . قوفتلاب هفصن وأ فلختلاب هغمدن ىتح طسوتملا نم
 وأ ةعامجلا هذه اهب رمت ىتلا ةفلتخملا تاربخلا رودو « ءاكذلل ةفلتخملا تاراضحلا تاروصت

 تابوعصلا ىلع بلغتلل لقعلا مادختساو ةئيبلل فيكتلاو ريكفتلا بيلاسأ يف ريثأتلا يف كلت
 اننأ اذه نم مهفن نأ بجيال هنأ ىلع . ةفلتخملا روطتلا لحارم ربع لكشتت يتلا تالكشملاو

 ةيملعلا تافشتكملل ةبسنلاب اهتميقو ميهافملا ةجلاعمو ديرجتلا ىلع ةردقلا نأش نم للقن
 نم هيلإ وبصن الو رومألا ةقيقح يف هيغتبنال ءيش اذهف . يراضحلاو يعامتجإلا مدقتلاو
 ةيكيرمأ ولجنألا دالبلا يف ءاوس نيثيدحلا ةراضحلاو مدقتلا نأ ةقيقحلاف . ديعب نم وأ بيرق
 . تاردقلا هذه يف جوضنلل نيدم امهالك يكارتشإلا ركسعملا دالب يف مأ

 يف رشتنت ريكفتلا نم ىرخأ اقرط كانه نأ وه قايسلا اذه يف هزاربإ ديرأ ام لك نكل
 ىتح ءاكذلا تارابتخا لشفت يتلا يهو تاعمتجملا ضعب اهب زيمتتو ةفلتخملا تاراضحلا

 لودو ةيقيرفألا لودلا يف ءاملعلا قتاع ىلع ىربكلا ةيلوؤسملا عقت . اهتجلاعم يف نآلا

 تاراهمو تاردق سيقتو « ايراضح ةمئالم ءاكذلا تارابتخإ راكتبا ةلواحم يف ثلاثلا ملاعلا

 . اهتاذ تاعامجلا كلت يف قوفتلاو حاجنلاب طبترت

 ةيمهأ تاذ ريغ ءاكذلا مهف يف ةئيبلاو ةثارولا عوضوم ةراثإ نم لعجت ىرخأ ةطقن ىقبتو

 ثيدحلل ال انتقاط هجون نأ مهملا نم نأ رعشن ةتحبلا ةيلمعلا ةيحانلا نمف . قالطإلا ىلع

 هعيوطتو ءاكذلا بيردت ىلع انتردق ذحشب لب « ةئيب مأ ناك ةثاروب ءاكذلا ردصم نغ

 . دهجلا اذهل ةيقيقح ارامث كانه نأ ظحلا نسحل دجن انهو . ةيرظنلاو ةيلمعلا ضارغألل

 يف رثؤت نأ ةقيقح اهنأش نم ةربخلا نأ ىلإ ةعطاق ةراشإ ريشت رامضملا اذه ىف دوهجلاو

 ”فاكذلا رروطت

 عفري نأ هنأش نم ةرمثم ةيلقع ةهجو اههيجوتو ةئيبلا ءارثإ نأ نيبت ةثيدح ةسارد يفف
 تضرعت ىرخأ ةسارد يفو . ( 17 عجرملا رظنا ) ةجرد نيثالث نع ديزي امب ءاكذلا ةبسن
 هيجوتلاو ةيلقعلا ةراثإلا نم ةفلتخم بناوجل ىداعلا ءاكذلا يوذ نم لافطألا نم ةعومجم

 كلت نم ءاكذلا ىوتسم يف ةلثامم ةطباض ىرخأ ةعومجم تمرح امنيب « يوبرتلاو يركفلا

 ةعومجملا ىوتسم ضفخنا امنيب « اهئاكذ ىلع تظفاح ىلوألا ةعومجملا نأ نيبتف . ةراثإلا

 اذهلو ١17 ( ٠ عجرملا رظنا ) دحاو ماع لالخ يف كلذو لقأ وأ تاجرد رشع يلاوح ىلوألا

 لإ



 يتلا ةئيبلا يدؤت ام ردقب « ءاكذلا ةبسن ةقيقحلا يف عفرت ال ةديجلا ةئيبلا نأ دقتعملا نمف

 هتايناكمإ قيقحت ىلع هتراهم فاعضإو لفطلا تاردق عمق ىلإ ىلقعلا طيشنتلاو ةراثإلا دقتفت

 . ةيعيبطلا ةيلقعلا

 نم ناكمإلاب نأ ىلإ اهلمجم يف ريشت ءاكذلا بيردت ثوحب جئاتن نإف « مومعلا ىلعو
 ىلإ ةحاتملا تايناكمإلاب لصن نأ يعامتجإلاو يلقعلا طيشنتلاو هيجوتلاو « بيردتلا لالخ

 . هيلإ قلطنت نأ نكميام ىصقأ

 نأ تاساردلا نيبت ؟ لفطلل يلقعلا هيجوتلاو بيردتلا أدبي نأ بجي ىتم نكل

 ؤبنتلا نكمملا نمف . ةثلاثلا نس نم ارابتعإ رولبتلا يف أدبت لفطلل ةيلقعلا تايناكمإلا
 يف ةيلقعلا مهتافرصتو مهتطشنأ ةظحالم لالخ نم لبقتسملا يف ةساردلا يف لافطألا حاجنب

 نس يف ةيلقعلا لافطألا تاردق بيردت يف أدبن نأ لضفألا نمف اذه ىلعو . نسلا هذه

 ىلقعلا طيشنتلاب مايقلا نكمملا نم نأ ( ١ عجرملا رظنا ) ءاملعلا ضعب ىريو . ةركبم

 ناولألا نيب زييمتلا ملعتي نأ نكمي ىلوألا روهشلا يف لفطلاف . دهملا نم ءادتبا لافطألل
 ةيلقعلا تايناكمإلا طيشنت نيرامت أدبت نأب ءاملعلا حصنيو . ايموي هل تضرعام اذإ لاكشألاو

 ةلحرملا ةعيبطلو تايناكمإلل ةبسانم نوكت نأ ىلع مهرامعأ نم ةركبم ةرتف يف لافطألل
 ءايشألا ىلإ ريشت ةيسح تاملك مادختسا نكمملا نم ىلوألا ةينامثلا روهشلا يفف . ةيلفطلا
 نأ بجي كلذك ( خلا .. نبل « هيم « ةيابوك ء امام « اباب لثم ) لفطلا اهمدختسي ىتلا
 . عالطتسالا بح ىلع هتردق طيشنتل ناكملا يف ةكرحلاو لوجتلا ةيرحب لفطلل حمسن
 تابعكملا نسلا هذه يف اهب حصني يتلا باعلألا نمو . مونلا لبق مهل ةريغص صصق ةياكحو
 هتئبختو هراهظإ مث هجو وأ ءيش ةئبخت » ةيامغتسإلاو ) « ةفلتخملا ناولألاو لاكشألا تاذ
 املك ةفلتخم فئاظو يطغت ثيحب يلقعلا طيشنتلا تابيردت روطتت نأ بجيو . ( « اذكهو

 هنأ ىلع ريكفتلا نم ةدقعم تايوتسمل مهباعلأب لصن نأ نكمي ىتح لفطلاب نسلا تمدقت
 ةلواحم وأ ماغرإلا نع دعبلا بجي امك « ةمئالم تايبيردتلا نوكت نأ لاوحألا لك يف بجي

 لوحتت نأ نود ةنكمملا لئاسولا ىتشب مامتهإلاو عفادلا ةراثإ اضيأ مهملا نمو « رهقلاو ضرفلا
 . ماغرإلاو ديدهتلا ىلإ عفادلا ةراثإ يف انتبغر

 لداعي امب لافطألا ءاكذ ةبسن اهيف ضفخنت ةراثتسإلا هذه لثمل رقتفت يتلا ةئيبلا نإ
 . لقأ وأ « ءاكذلا يف نييداعلا ىوتسم ىلإ نيغبانلا لقنل يفكت ةجرد يهو ةجرد نيرشع

 هةر



. 

 هيجوتلاو لفطلا بيردت لالخ نم ناكمإلاب نأ ىلإ ءاملعلا ثوحب حضوت (47 لكش )
 نيرشع لداعي امب هئاكذو ةيلقعلا هتايناكمإب عفترنا نأ ىعامتجإلاو ىلقعلا طيشنتلاو
 ةركبم نس يف لفطلل ةيلقعلا تاردقلا بيردت أدبي نأ ءاملعلا حصنيو . لقألا ىلع ةجرد
 . لفطلا اهب رمي ىتلا روطتلا ةلحرم ةعيبطلو ةيلقعلا تايناكمإلل ةبسانم نوكت نأ ىلع
 املك ةفلتخم فئاظو ىطغت ثيحب بيردتلاو ىلقعلا طيشنتلا لئاسو روطتت نأ بجيو

 ريكفتلا نم ةدقعم تايوتسم بيردتل لئاسولا كلتب لصت نأ نكمي ىتح ءرمعلا مدقت
 . ميهافملا نيوكتو « درجملا ريكفتلا ىلع ةردقلاك .

 ابو



 ءاكذلا سيياقم ضعب نم جذامن

 ةيظفل جذامت ١-

 اميف نيئيش. لك نيب هيلا هجو:وغ ام. ( بر) يتأي اميف صقانلا مقرلا لمكأ ( ) ١

 ا

 ساناتأ - نامر - ؟ ١

 يسرك - ةزيبارق - ؟

 ةرجش - ةبابذ - ؛
 رلسكو نم تاهباشتملا سايقه لثامت دونب ) نك قت اري ل
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 : ةيثآلا تاملكلا ىنعم ام ( ج ) 0 ا
 « يوون « ءاضم « ءاتش ء بص - هعم ها 5ع 5 0

 دسفي « ماطح 1 5 ١
 سايقم نم تادرفملا سايقم لثامت ةلئسأ ) - 64

 ( 5١ عجرملا رظنا ؛ ويفلب - رلسكو ٠١( عجرملا نع )
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 ( ه6 لكش )

 راتخي نأ صخشلا نم بلطي سايقملا اذه يفو « ءاكذلل نيقار سايقم تاقاطب ىدحإ
 ىلعألا ربكألا لكشلا يف دوقفملا ءزجلا عم بسانتي الكش ىلفسلا ةتسلا لاكشألا نيب نم

 ١(. عجرم « نيرخآو ميهاربإ راتسلا دبع « برعملا نيقار سايقم رظنا )
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 ( ه6 لكش )

 نع ) غرافلا عيرملا يف عضوي نأ نكمي ىلفسلا ةتسلا لاكشألا نم لكش ىأ حضو
 ( ٠١ عجرملا كنزيأ

 الخ
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 ( 5١ لكش )

 مقرلا عبطو بولطملا نم هالعأ ةسمخلا فوفصلا نم يقفأ فص لك يف
 نم لكش لك يف صقانلا ةمئاق عم هماظن قفتي ال دحاو لكش دجوي

 ةقباسلا لاكشألا . فصلا سفن يف ةدوجوملا لاكشألا

 ( ٠١ عجرملا نع ) ١٠١( عجرسلا نع )
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 ةصق نوكت ثيحب روصلا بيت درت ديعي

 نأ صخشلا نم بلطي هيفو رلسكو تارابتخا دحأل ىئادأ
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 ةصالخلا

 ىلع“ ةرطيسلاو ملعتلاو «ةربخلا نم ةدافتسإلا ىلع ناشإلا ةردقأ نكتمي موق نماام
 نم هنضتي ام لكب ءاكذلا هيلع قلطن يذلا موهفملا كلذ اهسكعي املثم ةيئيبلا تالكشملا
 . يرظنلا وأ يلكشلا ىوتسملا ىلع ءاوس ميهافملا نيوكتو ديرجتلا ىلع تاردق

 , ةعفترم ةجردب هيف سانلا نيب ةيدرفلا قورفلا نم دكأتلاو ءاكذلا سايق مويلا نكميو

 « ملاعلا يف ءاكذ سايقم لوأ هينيب رشن امدنع 16١5 ةنس ءاكذلا سايق يف مدقتلا أدب دقو

 مكحلا تاراهم اهنع ةباجإلا يف حاجنلا سكعي دونب نم ىلوألا هتروص يف نوكت يذلا
 أدبت ثيحب « اهتبوعص ىوتسم بسحب هسايقم دونب « هينيب » بترو ديرجتلاو لالدتسإلاو
 يلقعلا رمعلا موهفم فاشتكا ىلإ ةياهنلا يف اذه هب ىدأ دقو . ايجيردت بعصتتو لهسلاب
 ةيرمع تائف عم مءالتي يذلا يلقعلا طاشنلا ءادأ ىلع صخشلا ةءافك نع ربعي يذلا

 ىلع يلقعلا رمعلا ةمسقب نوكت يتلا ءاكذلا ةبسن فاشتكا نكمأ يلقعلا رمعلا نمو . ةفلتخم

 . ينمزلا رمعلا

 ءاكذل ويفلب رلسكو سيياقم اهمهأ نم ءاكذلل ىرخأ تارابتخا كلذ دعب تلاوت دقو
 الضف ةيئادأ ىرخألاو ةيظفل امهادحإ ءاكذلل نيتبسن يطعي وهو . لافطألا ءاكذو نيدشارلا
 5 ةيلك ءاكذ ةبسن نع

 نع تجتن تالكشم كانه نإف « هريدقتو ءاكذلا صيخشت يف حاجنلا نم مغرلابو

 « تريب ليريس »و « نوتلاج » تاسارد بسحب ةثارولل عضخي هنأ عئاشلاف . هريسفت
 ةثارولا عوضوم تلعج « تريب » ثوحبب تطاحأ يتلا ةيملعلا ةحيضفلا نكل . « نيسنيج »و
 امدنع ءاكذلا ةثارو عوضومل يدحتلا ءاج دقف اذه نع الضف . عارصلاو ديدشلا لدجلل الحم
 هسيقت ام كشلا طاحأ انه . جونزلاب ةنراقملاب ةعفترم تاجرد ىلع نولصحي ضيبلا نأ نيت
 ىلع رصتقي ال ثيحب ءاكذلا موهقم عسوتب نيبلاطم ءاملعلا ىربنأ انهو . ءاكذلا تارابتخإ
 يف ةبغرلا هذه تءاجو . ميهافملا نيوكتو ديرجتلاك ىميداكألا حاجنلاب ةطبترملا تاردقلا
 مسقني خملا نأ تنيب يتلا خملا فئاظو ةسارد ىف ومنلل اضيأ ةبحاصم ءاكذلا موهفم عيسوت

 ميهافملا اهيلع رصتقت يتلا ىهو ) ةيديرجتلا تاردقلا نع لوؤسم امهدحأ « نيفصن ىلإ
 . ىليختلا طاشنلاو سدحلا لثم فئاظو نع لوؤسم رخآلاو ( ءاكذلل رصاعملا

 اعل



 دونبلا يف ءاملعلا اهظحالي يتلا رهاوظلا نم ءاكذلا تارابتخإ يف زيحتلا نأ اذهل فضأ
 ءادأ يف تاراهم وأ تامولعم نع ةلئسأو دوني الإ يه ام ءاكذلا تارابتخإف . سايقملل ةنوكملا
 لافطألا وحن ةيادبلا ذنم ازيحتم افقوم ذخأت ىهف اذهبو . صخشلا ةئيب يف ةدوجوم ءايشأ

 . ءاكذلا سيياقم اهيف تعضو يتلا تائيبلا نع فلتخت تائيب يف نوئشني نيذلا

 لاؤسلا  نينفت ىلإ ءاكذلا: نينفاقمو فاسازو قم اماع نينامك قمن ترش اه دعب انيهتنا نفل
 مل انيأر يف ةباجإلا ؟ بستكم مأ ثوروم ءاكذلا له : وهو ماوعألا هذه لبق هلأسن انك يذلا

 بيردتو « لقعلا .طيشنتو « ةئيبلا ءارثإ نأ نيقيلا هجو ىلع نآلا هفرعن ام نكل . دعب مسحت

 مسحنو «هجتن نأ بجي فدهلا اذه ىلإف . ةجرد نيرشع يلاوح ءاكذلا ديزت ريكفتلا
 . ةكئاشلا ىرخألا تاريغتملا

 مع



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 رشاعلا لمصفلا

 عادبإلا ةسارد

 : هتانوكمو هتاددحم عادبإلا ( أ )

 ؟ عدبملا وه نمو عادبإلا وه ام -
 ريكفتلا ىف ةنورملا - ؟ راكفألا ىف ةلويسلا ١-

 ىجراخلا فقوملا ىف تالكشملاو ءاطخألاب ىعولا - ٠

 ( دوجألل ديجلا نم ) ديجلا ىعونلا جاتنالا - ؛
 ءايشألا نيب تاقالعلا فاشتكأو تاطبارت نيوكت ىلع ةردقلا - ه

 ؟ هريدقتو عادبإلا سايق نكمي له ( ب )

 ةيعادبإلا ةراثالا سيياقم -
 صصقلا نيوانع : ةيظفللا سيياقملا -
 ةيلكشلا سيياقملا -

 ؟ عادبإلل عفادلا وهام ( ج )
 ةيجراخلا عفاودلا - ١

 : ةيصخشلا عفاودلا - ؟

 ةماعلا ةيعفادلا ( أ )

 ريكفتلا لالقتساو مكحلا لالقتسالل عفادلا ( ب )

 ةركتبمو ةليصأ ةمهاسم ميدقتل ةجاحلا ( ج )

 "عه



 ( ةيعامتجالا ةيلوؤسملا ) نيرخآلاب لوؤسملا ىعامتجالا لاصتإلل ةجاحلا (د )
 بكرم وه ام ةجلاعمل ةجاحلا ( ه )

 لمعلا ءادأب طبترملا عفادلا - ؟

 : ةيعادبإلا ةردقلا ومن قيرط ىف تاقوعم (د )

 ةيصخش تاقوعم ( أ )

 ةيعامتجا تاقوعم ( ب )

 ؟ اعدبم نوكت نأ كناكمإب له ( ه )
 ةحيصن ةرشع عبرأ

 دمع



 هرامثتساو هرامث : عادبإلا 1

 مكحت ىتلا ةوقلا كلتل تاريسفتلا ضعب ؛ ميدقتب ىرشبلا خيراتلا رم ىلع نوركفملا لغشنا
 عئاشلا روصتلا ناك دقل . تاراكتبالاو ٠ تافاشتكالاو راكفألاب دوجي امدنع ىناسنإلا لقعلا
 فرعي ام وأ ) رعشلا وأ بدألا يف ةينفلا ةيرقبعلا نأ نوينانويلا ةفسالفلا هل جور ىذلا ميدقلا
 حور اهيف ناسنالا سبلتت ةبيرغ ةلاحل ةمجرت الإ ىه ام ( ينفلا عادبإلا نآلا سفنلا ملع ةغلب

 ناسنإ » - ( ١ : رظنا ) يمادقلا نيرسفملا دنع - نانفلاف . ال
 امانت ةنيعيو# ةعيبطللا راك ةرعب وخدم ألا لير كيكو هلعني ٠١ كرزيمجا عيطتسي ال

 . « سحلا لاجم نع

 هنأ ولو - ايرشب اكولس لثمي عادبإلا نأ ىري ىذلا سفنلا ملاع هيلع قفاوي الام اذهو
 وأ ةيجراخلا هطورشو ةيسيئرلا هرصانع ديدحتو هفصو نكمي هنإف - ديقعتلا ديدش دقعم
 . ةيلخادلا

 رظنلا ةيناكمإ ىه عادبإلل ةيملعلا ةساردلا اهل تدأ يتلا تاروطتلا زربأ نم لعلو

 تاروصتلا تناك امك نيرخآلا نع هتيعونو هتعيبط يف فلتخي ال درف هتفصب عدبملل

 تاردقلاو صئاصخلا رادقم يف فلتخي صخش هنإ لب . كلذ يف أطخ دقتعت ةميدقلا ةيفسلفلا
 .. ديدجتلاو راكتبالا ىلع ةلادلا

 تاردقلا هذهل قيرطلا فرع ول اعدبم نوكي نأ ىلع رداق انم لك نإف « ىرخأ ةرابعب
 هيلع ترم دق انم لك نأ تاردقلا هذهل ضرعن امدنع كل فشكتيس لب . اهامنو اهاعوو

 وأ «« ءانيس نبا » وأ « نفوهتيبك » نوكن نأل جاتحن ال نحنف . اعدبم اهيف ناك تاظحل
 مهلجسي نيذلا ءالؤه نييو اننيب قرفلاف . نيعدبم نوكت نأب قحتسن « نيتشنيأ »

 رثألا سفن اهل سيل تاعوضوم ىف نيعدبم نوكن دق اننأ وه نيعدبم وأ ةرقابعك خيراتلا

 . ( ١ ) ءالؤه اهيف عدبأ ىتلا تاعوضوملل

 دق ديدجتلاو راكتبإلل ةيدؤملا تاردقلاو ةفلتخملا ةيلقعلا فئاظولا ماظتنا رادقم نأ امك

 . خيراتلا انل اهلجسي ىتلا جذامنلا هذه ىدل تناك ام لثمب انيدل نوكت ال
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 . عادبإلا ىلع نيرداق ريغ نورخآو نوعدبم سانأ كانه نأ يف سيلو قرفلا وه اذه

 ةتوافتم تاجردبو عمتجملا دارفأ لك ىف دجوت ةيصاخ عادبإلا نأ تفرع دقو نآلا امأ

 ىذلا اذه وه ام ؟ عادبإلا وه ام لصفلا اذه هب انحتتفا ىذلا لاؤسلا نع بيجن نأ ىقبي

 ؟ اهيقرو اهمدقتب دارفألاو تاراضحلا هل نيدت

 ؟ عدبملا وه نمو عادبإلا وهام (أ)

 ديدجلا نع ثحبلل صخشلا ءىيهت ةماع ةيلقع ةردق هتفصب عادبإلل رظنن نأ ردجألا
 كود نأ ايكو عبازدت نوم. نوكدتا ةقدعللا فول تفق# اين يسرح ةعاقإو
 : يتأي ام تاردقلا هذه نم ( ٠6 : ١17 ) عادبإلل درفلا مامأ قيضتو صرفلا بعصت - اهضعب

 نكمم ددع ربكأ جاتنإ ىلع ةردقلا ىأ . ةقالطلاب نوزاتمي نيعدبملا نأ دجن ةيحان نمف
 ظح عفترا املك هنإف «٠ ىرخأ ةرابعب . ةتباث ةينمز ةدحو يف نيعم عوضوم نع راكفألا نم
 هذه نم هظح عفترا املك « بايسنالاو راكفألا ىف ةلويسلا ىلع ةردقلا نم صخشلا
 ركذيف . ظوحلم لكشب نيفورعملا نيعدبملا يف رفاوتت ةردقلا هذه دجن اننإف اذهلو . ةردقلا
 نم عفترم ردق دوجو نع ريبعتلاب هتاباتك زاتما هنأب الثم «ريبسكش » نع بدألا داقت
 دقو « ريل كلملا » ىف امك حراوجلاو تاناويحلل ركذ اهيف ةيحرسم ةمث سيلف . ةردقلا هذه
 اناويح نيتسو ةعبرأ ركذي وهف . بعرلا زومر نم ريثكب كلت هتيحرسم « ريبسكش » الم
 ةلهذم نوكت داكت اهايازمو تاتابنلا ءامسأ نم اهيف هركذ ام ةيمك نأ امك . ةرم 177 افلتخم
 ) اهترفول

 ةلاحلا رييغت ىلع ةردقلاب يأ ٠ ةيركفلا ةنورملاب - ىرخأ ةهج نم - نوعدبملا زيمتيو
 هتلاح رييغت ىلع ارداق صخشلا نوكي نأ بولطملا نمف . فقوملا ريغتب راكفألاو ةينهذلا
 ىمسي ام سكع ىلإ ريشت انه ةنورملاو . يعادبإلا فقوملا دقعت عم بسانتت يكل ةيلقعلا
 4 اهباحصأ زيمتي يتلا ريكفتلا لاكشأ ضعب فصي ىذلا دومجلاو ىنهذلا بلصتلاب
 . تفلتخاو تعونت امهم ةايحلا فقاوم اهب هجاوي ةوددحم ةتباث ر اكفأ

 سحيو . روصقلاو عمرا كرديو 0 نم قل ءايشأألا يف ءاطخألا يعبي

 : افعرم اناسحإ تالكفملاب
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 فقاوملا ىف فعضلاو روصقلا هجوأ كاردإ ىلع هتردق دادزت يذلا صخشلا نأ كش الو
 كلذب ماق اذإف . اهيف فيلأتلاو ثحبلا رامغ ضوخل اضيأ هتصرف دادزت ةيعامتجالاو ةيلقعلا
 . قلخلاو عادبإلا وحن همامأ دادزيس لامتحالا نإف

 جاتنإ ىلع ةردق دوجو ىلإ همادختسا ريشي موهفم وهو « ةلاصألاب اضيأ نوعدبملا زيمتيو
 ال ىنعملا اذهب ليصألا عدبملاف . ١١( « 8 نيعجرملا رظنا ) ةفيرطلاو ةديدجلا لولحلا

 ةرابعب . تالكشملل ةيديلقتلا مهلولحو « مهراكفأ راركت نم رفنيو هب نيطيحملا راكفأ رركي
 لقأ مه نمم نيرخآلا نم دوجأ تاحرتقملاو راكفألا نم ةيعون جاتنإ ىلع رداق وهف ىرخأ
 . ةلاصأ

 تاطبارتو ءايشألا نيب تاقالع فاشتكا ىلع ارداق نوكي نأ عدبملا ىلع بجي كلذك

 ةقيقحلا يف موقت ةيعادبإ ةركف لك نإ . ةضقانتم ةيداعلا نيعلل ودبت دق يتلا رهاوظلا نيب
 اهظحالي مل ةروصب رخآلا ضعبلاو اهضعب ءايشألا نيب تاقالعلا نم ديدج ماظن قلخ ىلع
 ةفورعم صانع نم ةديدج تاطبارت نيوكت ىلع مهتاردق يف سانلا توافتيو . لبق نم دحأ
 عادبإلا ىلع هتصرف دادزت ام رادقمب ةردقلا هذه نم صخشلا ظح عافترا رادقمبو « عيمجلل

 صانع بيترت عيطتسي صخش - ةماعلا ةايحلا وأ ملعلا وأ نفلا يف - عدبملاو . راكتبإلاو
 وأ ةياور ىلإ رشبلاب هتربخ نانفلا لوحي امكف . ةديدج ةغايص يف ةطبارتم ريغ ةقباس
 ةلدأ كانهو . ةديدج ةيرظن ىلإ اهلوحيو اهعمج يتلا تانايبلا ربتخي ملاعلا نإف ةيحرسم
 هتردق يف ترهظ « نتوين » ةيرقبعف . ةيلقعلا ةردقلا هذهب اوزاتمأ نيعدبملا رابك نأ تبثت
 ىلع هتردق يف « ديورفو » « ةيضرألا .ةيبذاجلاو هتقيدح يف ةحافتلا طوقس نيب طبرلا ىلع
 ةتوبكملا تايغرلاو روعشاللا ملاعب مالحألاو ملقلا تالزو ناسللا تاوفه نيب طبرلا
 ميدقت بحاصت تناك يتلا تاهبنملاو باعللا زارفإ نيب طبرلا ىلع هتردق يف « فولفابو »
 . ةعئاجلا هبالكل ماعطلا

 ؟ هريدقتو عادبإلا سايق نكمي له ( ب )

 تامالعلا نم سفنلا ملع روطت نم ةنهارلا ةلحرملا هذه يف عادبإلا سيياقم ربتعت

 يف دارفألا نيب قورفلل قيقدلا يمكلا فصولا ناكمإلاب حبصأ اهلضفبف . روطتلا اذهل ةزرابلا
 أدب دقو . اعادبإ اهيمسن ىتلا ةماعلا ةردقلا كلت تحت يوطنت يتلا ةيلقعلا فئاظولا ةعومجم
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 ملاع دي ىلع اماع نيثالث ذنم ديدحتلا هجو ىلع عادبإلل سيياقم ميصت لاجم ىف طاشنلا

 برغلا ىف نيثحابلا نم ددع خيراتلا انه ذنم هالتو ( ١١ عجرملا رظنا ) يكيرمأ يسفن

 : ةردقلا هذه نم. ةعسشم :تالاجم :نطلت“ ىكل "ةيعادبإلا .نييياقملا -تقعاضتو -+ قرشلاو
 عون نأ قرفلا لك . ةيلكش وأ ةيظفل نوكت ءاكذلا سيياقم لثم اهلثم عادبإلا سيياقمو

 نم يأ دحاو هاجتا يف ةباجإ بلطتي ىذلا عونلا نم ءاكذلا تارابتخا هريثتست يذلا ريكفتلا

 نأ صخشلا الثم لأس امدنع نحنف . اطاخ وأ احيحص امإ نوكي نأ نكمي يذلا عونلا

 ىطعأو شورق 1 اهنم لك نمث ديرب عباوط ةعبرأ دمحأ ىرتشا : لاؤسلا اذه نع بيجي
 ؟ عئابلا هل دري اشرق مكف هينج فصن عئابلل

 امأ . ةفارطلا وأ عارتخالا وأ لمأتلل هتباجإ جاتحت ال اددحم الاؤس لأسن انه انتإ

 لمأتلل جاتحت ةباجإ اهدونب ريثتست نأ ىأ « طبضلاب كلذ وه اهفده نإف عادبإلا تارابتخا

 . راكتبالاو ةقارطلاو قالطنالاو

 ةعئاش ءايشأ ءامسأب ةمئاق صخشلا يطعن نأ عادبإلل ةيظفللا سيياقملا ىلع ةلثمألا نمو

 هلامعتساو ) باتك وأ ( ةباتكلل فولأملا هلامعتسأو ) ملقلا لثم فولأم لامعتسا اهنم لكل

 يف ركفي نأ صخشلا نم بلطيو .اذكهو ... ( برشلل ) بوك وأ ( ةءارقلل فولأملا
 وأ « بابذلا درطل هلامعتسا باتكلل ةبسنلاب ركفي دقف . ءايشألا هذهل ةفولأم ريغ تالامعتسا

 يف همادختسال وأ «٠ لفط ةيلستل وأ «رياطتلا نم اهعنمل قاروألا نم ةعومجم ىلع عضولا
 . خلا .. رانلا لاعشإ

 . ( ١7 عجرملا رظنا ) صصقلا نيوانع رابتخا اضيأ ةيظفللا تارابتخالا ىلع ةلثمألا نمو

 ردق ربكأ ركذي نأ ةدودحم ةينمز ةرتف يف هنم بلطنو « ةريصق ةصق صخشلل مدقت ذإ

 + ةصقلا هليل ةيكالملا ةنيوطلا ني واتعلا خم نكمم

 نيوكت ىلع ةردقلا سايقل ( ؟ عجرملا رظنا ) فلؤملل ءايشألا جاتنتسا رابتخا كانهو

 نمخي نأ صخشلا لأسن « اذه لاثم . ةدودحم تاهبنم نيب ةرشابم ريغ تاطبارتو تايعادت

 : ينآلا لكشلاب ءايشأل تالامعتسا ةثالث يف اهمادختسا نكمي ءايشأ وأ ائيش

 ١- رياطتلا نم هعنمل قرولا ىلع عضولل - برضلل -روذبلا تابنتسا .

 . ةثداح بيبست - نارينلا لاعشإ - ةحئار ةراثأ - ؟

 ”٠ - هيبشتلا وأ زمرلا يف - ةقرسلل - ةعشألا سكع .

 ا ممءل



 .:ءاطلع ح ةلطاخج قاغا لقا ءاظما "2 نانذلا هرظل ه5
 : خلا 2 هابتنالا بذجل - ةراشإلل س ليعب ءيش طاقتلال -

 ةيظفللا تارابتخالل رخآ اجذومن ( ١7 عجرملا رظنا ) ةديعبلا جئاتنلا رابتخا ربتعيو

 جئاتنلا نم ريبك ددع يف ركفي نأ بلطتو ةيداع ريغ فقاوم صخشلل مدقت هيفو عادبإلل
 ؟ دبألل شيعي نأ هنكمأ ناسنإ لك نأ ول ثدحي اذام : لاثم . فقوملا اذه ثودحب ةلصتملا

 . تارماغملا بحو ةرطاخملا دادزت « ءابطألا ددع صقني « جاتنإلا دادزي : ةلمتحم تاباجإ

 عم ماعلا اهفده يف قفتت اهنكلو اظافلأ تسيلو « لاكشأ اهتدامف ةيلكشلا تارابتخالا امأ

 « ةراهملاو « فولأملا ريغ ريكفتلاو لايخلا ريثتو عادبإلا كرحت اهنأ يف ةيظفللا تارابتخالا

 رظنا ) لاكشألا ليمكت رابتخا كلذ ىلع ةلثمألا نمو . ةضقانتم بناوج نيب فلآتلاب مايقلاو

 : لكشلا اذهب طوطخلا نم ةعومجم ميدقت ىلع هتركف موقتو . ( ؟١ عجرملا

117 
 طوطخلا وأ ليصافتلا نم فضأ ىنعم هل ممر يف ةقباسلا طوطخلا مدختتسا ( ؟؟ لكش )

 ديرت امك ىرخألا

 ضعب ةفاضإب هانعم هل ممر نم ءزجك طوطخلا هذه مادختسا صخشلا نم بلطيو

 نيمسرلاف . رخآلا ضعبلاب اهضعب طوطخلا .طبر لالخ نم وأ ء اهنم طخ لكل ليصافتلا
 .٠ ةقباسلا طوطخلا سفن مادختساب نيفلتخم نيصخشل نيمسر نالثمي لاثملا ليبس ىلع نبيتآلا

 موو



 لكشلا يف طوطخلا سفن ىلع امئاق دارفألا دحشأل اجاتنإ هالعأ مسرلا لثمي ( ؟؟ لكش )
 . قياسلا

 37 0 ب

 ا رب ١

 . قباسلا لكشلا يف طوطخلا سفن ىلع رخآ درفل جاتنإ هالعأ مسرلا ( 1١ لكش )

 1١6(. عجرملا رظنا ) ةروصملا لاكشألا رابتخا ةيلكشلا تارابتخالا ةلثمأ نمو
 نم ةروصم 0 لمع بلطيو ةلئسأ ةسارك ىلع ةعوبطم ىطعت ةصقان لاكشأ نع ةرابع
 لكشلا ىف رئاودلا نم ةعومجملا هذه كلذ لاثم . عونتلا اهيف ىعاري ثيحب اهنم لك
 + لباقملا

 اعيزوت - ءاكذلا سيياقم ىلع ءادألا لثم اهلثم - قورفلا هذه عزوتتو .. اهيلع مهئادأ يف ةيدرف قورف دجوت تناك دارألا نم تانيعل ىطعت سيياقملا هذه تناك امدنعو

 هم االول
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 اهل ىتلا لاكشألا نم نكمم ددع ربكأ ممر هقباسك رابتخالا اذه بلطي ( 55 لكش )
 . هقفرملا رئاودلا مادختسأب ىنعم

 تالامعتسالا نم نكمم ردق ربكأ صخشلا بتكي نأ رابتخالا اذه بلطي ( 97 لكش )

 ةموسرملا ءايشألل ةفولأملا ريغ
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 اوعمأ 20

 ا 1 2 ا 0 مهب

 ةروصلا لوح رودت هصق ةباتك بولطملا نم سايقملا اذه ىف ( ٠8 لكش )

 تلو



 يف لشفت مهنم ةليلق ةلق نأو « اظوحلم اقوفت قوفتت سانلا نم ةليلق ةلق نأ ىنعمب ايلادتعا
 اذه دكؤيو . ةطسوتم تاجرد ىلع لصحتف ىمظعلا ةيبلغألا امأ « ةيعادبإ تاباجإ ءاطعإ

 مهضعبف اهنم سانلا بيصن توافتي « ةجردتم ةيصاخ عادبإلا نأ وهو هيلإ انرشأ نأ قبس ام

 ضفخني مهضعبو « ةقالخلا تاردقلا يوذو نيعدبملاو نيركتبملا ةئف مهيلع قلطنف عفتري

 ىمظعلا ةيبلاغلا امأ . لايخلاو ريكفتلا ىف قالطنالا نع زجعلاو دومجلاو بلصتلاب فصويف

 . يعادبإلاو « يراكتبالا ىوتسملا ثيح نم ةطسوتمف سانلا نم

 ؟ عادبإلل عفادلا وه ام ( ج )
 ةداعلا قيرط نم الدب ةلاصألاو عادبالاو راكتبالا قيرط مسوت وحن ضعبلا هجتي اذامل

 يف ضعبلا رمتسي امنيب « فقوتيو عادبإلا قيرط ضعبلا أدبي اذاملو ؟ ديلقتلاو ةاكاحملاو

 تاطابحإلا لك نم مغرلاب كلذو , اهلك هتايح قرغتست دق رمعلا نم ةليوط ةرتف هعادبإ
 ؟ هل ىجراخلا ملاعلا ةمواقم نم وأ « هتاذ هلمع نم هيتأت يتلا لمألا تابيخو

 ىدل ةصاخ عفاود ىلع روثعلل نوبقني نيثحابلا تلعج يتلا يه نيلاؤسلا نيذه ةباجإ

 عادبإلا عفاودل رظنلا نكمملا نمو « عادبإلاو ةرباثملاو درفتلل ليمأ مهلعجت صاخشألا ضعب
 : يتآلا وحنلا ىلع عفاودلا نم ىربك فئاوط ثالث قفو

 ١ - ةيلمع فادهأو « ةيجراخ عفاود .
 . ةصاخ ةيسفن تاجايتحاو ةيصخش عفاود - "

 . ةيعادبإلا ةيلمعلل بحاصملا طاشنلاب يأ « هتاذ ىعادبإلا لمعلاب قلعتت عفاود - ؟

 ١ - عادبإلل ةيجراخلا عفاودلا :

 ىعادبإلا سفنلا ملع ءاملع اهب ماق يتلا ةيملعلا دوهجلا ةيجراخلا عفاودلا ىلع لاثمكو

 طاشنلاو يعادبإلا لمعلا .طيشنت يف ةيجراخلا زفاوحلاو ةيداملا تآفاكملا رود نم دكأتلل

 تآفاكملاب اريثك رثأتي ال عادبإلل عفادلا نأ عوضوملا اذه يف جئاتنلا حضوتو . يراكتبالا

 ىلإ ناديم نم ةقيقحلا يف توافتت يداملا عفادلا ةيمهأ نكل ( يداملا عفادلا يأ ) ةيداملا

 صخشلا ةايح نم ىرخأ ىلإ ةرتف نم اهتيمهأ توافتت ناديملا لخاد يفو .رخآ ناديم

 ةعيبطلا يف ةصاخ يداملا عفادلا ةيمهأ دادزت ثحبلاو يملعلا عادبإلا تالاح يفف . عدبملا

 كلت يف ثحبلا ةعيبط هجاتحت ام ببس امبر . ةيكولسلاو ةيجولويبلا مولعلاو ءايميكلاو

 : ثحبلا تاودأ وأ « ةزهجألا ءارشلو « نيدعاسملا ةأفاكمل « تانوعمل جاتحت ىهف . نيدايملا

 - "مواد



 يف ةبغرلا نإف «٠ كلذ ادع اميف امأ . خلأ ... ةبساحلا تالآلا مادختساب جئاتنلا ليلحت وأ

 ( اهركذ قبس يتلا تالاجملا يف مهنم نيثحايلا ىتح ) نيعدبملا ىدل لتحت يداملا بسكلا

 ىضرت ىذلا دحلا ىلإ اهتيمهأ بسكت ةيداملا عفاودلا نإ لوقت نأ لوقعملا نمو . ايوناث ارود
 عفادلا ةراثإ يف ليكض اهرودف كلذ ادع اميف امأ « ةيساسألا هتابلطتمو لمعلا تاجايتحا هيف

 . ( ١ عجرملا نع )راكتبولل

 : ةيصخشلا تاجاحلاو عفاودلا - ؟
 ذافنلا اولواح اهنمو نيعدبملا ىدل ةيصخش عفاود دوجو نع بيقنتلل نوثحابلا هجتا اذهل

 ددع دوجو ىلع ةحضاو لئالد دجوتو . ىرخألا تايصخشلا نع اهدرفتو عدبملا ةيصخش ىلإ

 : اهنم « مهريغ نع نيعدبملا زيمت يتلا ةصاخلا عفاودلا نم

 قيقحتل طاشنلاو سامحلا ىلع ةلادلا رهاظملا ضعب يف لثمتت ةماع ةيعفاد ( | )

 « سامحلا « لمعلل ةقاطلا دايدزا : اهنم ةدع الاكشأ ةيعفادلا كلت ذخأتو . ةيصخشلا فادهألا

 لاؤسلا بحو ءبكرم وأ ضماغ وه امل باذجنالاو « ءايشألاب لاعفنالاو « ةيساسحلاو
 نأ فشكت دقف « بجي امم ىوقأ ةيعفادلا نوكت الأ بجي نكل . ( ماظنلا بارطضا انايحأو )
 ةءافكلا فاعضإ ىلاتلابو « تتشتلاو رتوتلا ةراثإ ىلإ ىدؤي نيعم ردق نع عفادلا دايدزا

 . ةمهلا نادقفو دوكرلا ىلإ يدؤت ةجردل اضفخنم نوكي الأ اضيأ بجي نكلو . طاشنلاو
 ةجرد ىلع ةيعفادلا نوكت نأ بجي امنإ . لمعلا يف ديوجتلاو ءادألا ىوتسم ضافخناو

 وأ رتوت نود هتايناكمإ ميظنتو . راكتبالاو لمعلل هتقاط ةئبعت صخشلل نكمي ىتح ةطسوتم
 .(؟#عء5.26١1 ا! ١« عجارملا رظنا ) عارص

 ال اهنإف «٠ سامحلاو ةماعلا ةيعفادلا نم طسوتم ىوتسم دوجو ةرورض نم مغرلاب ( ب )

 عفدني دق امنيب ءراكتبالا قيرطو ديدجتلا وحن ضعبلا عافدنأ يف ببسلا ريسفتل يفكت
 ةيعامتجا وأ ةيلقع لامعأ ىلإ ةقاطلا هيجوت ىلإ ةيعفادلا نم ردقلا سفن تحت رخآلا ضعبلا

 لالقتسا نم ردقب ةبوحصم ةيعفادلا نوكت نأ دبال هنأ نوثحابلا دجو اذهل . اراكتبا بلطتت ال
 اهلبقي ىتلاو ةيديلقتلا وأ « ةعئاشلا راكفألا نم ررحتلل ةجاح دوجو يأ ءريكقتلاو مكحلا
 مكحلا لالقتسال عفادلا جاتحيو .( ١٠عجرملا رظنا ) ةتباث قئاقح اهنأ ىلع نورخآلا
 ىلع ؤرجي نأ ركفملا عيطتسي ال سفنلاب ةقثلا هذه نودبو . سفنلاب ةقثلا نم ةريبك ةجردل
 ةعاجشلا نم ةجردل جاتحي امك . ةعئاش ريغ ةلقتسم تاريسفتب ةضماغلا فقاوملا ةهجاوم
 ناك ولو ىتح موهفم ريغ وه امل ضفرلا ةعاجشو ؛ لؤاستلا ةعاجش ىأ 1١ ( ٠ عجرملا رظنا )
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 , ةفلتخم ةقيرطب ريكفتلا ةعاجشو ءانبلا لجأ نم مدهلا ةعاجشو « نيرخآلا نم الوبقم
 . ( ١١6 عجرملا رظنا ) ليحتسم وه امل ليختلاو

 . دقعم ءانب تاذف نيميلا ىلإ لاكشألا امأ طّسبم ءانب تاذ راسيلا ىلإ لاكشألا ( 14 لكش )

 « نيعدبملا نأ نيبت لاكشألل مهليضفت نع اوربعي نأ صاخشألا نم بلطُي ناك امدنعو

 نيميلا ىلإ ةدقعملا لاكشألا نولضفي اوناك « ةينفلا ةيساسحلا ىوذو ديقعتلا ىلإ نيلايملاو

 (١؟ عجرم نع )

 - مالا



 وحن . هراكفأ هجوي نآ ىلإ لالقتسالاو ةماعلا ةيعفادلل ةفاضإلاب ركفملا جاتحي ( ج )

 تنيب دقو . ةميقو ةركتبم ةمهاسم ميدقتل ةجاح دوجول يأ . ةركتبمو ةديدج لولح ميدقت

 وأ ةيملع ةركتيما ةمهاسم ميدقت يف ةبغرلا نأ ( 1 « 6 نيعجرملا رظنا ) ةددعتم تاسارد

 نيقباسلا نيعفادلا عم ةجاحلا هذه لعافتتو . نيعدبملا نم نينانفلاو ءاملعلا نيب عيشت ةينف
 . تالكشم نم سحي امل ةيعادبإ ةقالخ ةغايص ميدقت وحن صخشلا هيجوتل

 هساسحإ نع ادرجم ءايشألا نم ركتبملا وأ ديدجلا مدقي ال ديجلا عدبملاو ( د )
 عجرملا رظنا ) نيرخآلاب لاصتالل عفاد وأ ةجاح نم دبالف اذهلو « ةيعامتجالا ةيلوؤسملاب
 نأ عدبملل نكمي ىعامتجالا لاصتالل ةجاحلا لضفبو . ةديدجلا تاربخلا ىلع حتفتلاو ( "+

 اههجوي نأ لب ء« بسحف ةركتبملا ةديدجلا لاعقألا نم ةعومجم اهتفصب ال هتاعادبإل رظني
 وأ .لئاسو وأ لامعأ عادبإ وحن هتقاط ةئبعت ىلع هدعاسي لبثأ يعامتجا روظنم قفو
 لقأ عاضوأ قيقحتو « مهمالآ فيفختو « سانلا ةايحب مدقتلا ىلع دعاست ةديدج تافشتكم
 , عادبإ دجوي ال ةيلوؤسملاو لاصتالل ةجاحلا هذه نودب هنأ كلذ تعم سبلو.  داقش
 مادهلا عونلا نم نوكت ام ابلاغ اهنكلو عفادلا اذه نم ولخت تاعادبإ كانه نأ ةقيقحلاف
 وأ «ريمدتلا وأ بيذعتلل ةديدج تافشتكم راكتبا يف هرمع ىنفي يذلا صخشلاف . رمدملاو
 هتاعادبإ نكلو « اعدبم نوكي دق « نيرخآلا نيب ةبيطلا تاقالعلا ميطحتل ةديدج بيلاسأ

 ةيناسنإلا ميقلا ىلع ظافحلا يف ةيعامتجالا ةيلوؤسملا سح وه ىسيئر عفاد نم ولخت
 . ةءاقبلا ةيعامتجالاو

 'نمو « ةبكرملا ءايشألا ةجلاعمل ربكأ ةبغر نورهظي نيعدبملا نأ اضيأ نيبتو ( ه )
 نفلا نم ةيبرغلاو ةثيدحلا لاكشألا ليضفتو « ةضماغلا ءايشألل باذجنالا : ةبغرلا هذه رهاظم
 وأ ةيلكشلا ماكحألا وأ ( ٠ عجرملا رظنا ) ةاراجملا نم روفنلاو ( (١؟ , 6 نيعجرملا رظنا )
 رثكأ اذهل مهو . ةقيضلا ةيموقلا وأ ةينطولا تاهاجتالاب ىمعألا قلعتلاو ةضافضفلا تاميمعتلا
 . ةيلكش ريغ ةقيمع تاقادص نيوكت ىلع ةردق رثكأو « بناجألاو ءابرغلل البقت

 : ىعادبإلا لمعلاب ةطبترم عفاود - ؟
 ةبغرلا دادزت اذهلو « هتاذ ىعادبإلا لمعلاب قلعتتف عفاودلا نم ىربكلا ةثلاثلا ةفئاطلا امأ

 هتاجاحبو درفلا ةدارإ نع ةجراخ بابسأل عادبإلاو طاشنلا يف عافدنالاو رارمتسالا يف
 ىف ةبغر هتاذ دح ىف ريثي أدبي املاح يعادبإلا طاشنلا نأ يأ . هتاذ لمعلاب ةطبترمو
 ةركفلا غوزب دعب ىعاديإلا ركفملا بيصي يذلا رومشلا ربتعيو . هتيمنتو هلامكإ
 نم ابيرق 21ةنصن تي 840:056ءءاع « كييدرو » و « ينيام » هأري روعش وهو - ةيعادبإلا

 مه ”هراا دس



 اذه نأ ودبي ١(- عجرملا رظنا ) لالجلاو لزجلاب ساسحإ نم هيف امل ىنيدلا روعشلا

 ءركفلا ةدالو رثإ رورسلا روهظف . ةيمهألا نم ةريبك ةجرد ىلع ايعفاد الماع حبصي روعشلا
 ىلإ « مامتهالاو لمعلا يف رارمتسالل صخشلا ىدل ةيوق ةبغر قلخي طاشنلا ملاعم حوضو وأ
 ىوتحي يعادبإلا لمعلا نإ لوقن نأ نكمي اذهل . ايلمع اهذيفنتو ةركفلا قيقحت نكمي نأ
 قلعتلا لصيو لمألا تابيخو تاطابحإلا تدادزا امهم هلخاد يف هتآفاكمو هتاءازج ىلع

 . يئاهنلا هفده ىلع فرشأو « هلمع يف ركفملا مدقت املك هتمق وحن هزاجنإل عفادلاو لمعلاب

 ةيعادبإلا تاردقلا ومن قيرط يف تاقوعم ( د )
 ىدل نييعادبإلا لمعلاو ريبعتلا دايدزال - انتاعمتجم اهيف امب - تاعمتجملا ةجاح ديازتت

 نيفرشملاو انبالطو « انتذتاسأ ىدل يعادبإلا هاجتالا نيوكتل ةجاح لقن ال نحنو . اهئانبأ

 يدرفلا روطتلا بلاطم نم بلطمل هنإف . ةيسايسلاو ةيراجتلاو ةيرادإلا ةزهجألا ىلع
 . درف لك يف عادبالا ىلع ةردقلا دادزت نأ يناسنإلاو ىعامتجالاو

 يلاتلابو ٠ ةجاحلا هذه نع ريبعتلا قوعت ةددعتم لماوع كانه دجن نأ فسؤملا نم نكل
 هذه . هتاذ درفلا وأ . عمتجملا هديري يذلا لكشلاب ومنت نأ ةيعادبإلا تاردقلل حمست ال

 يذلا ىعامتجالا عقاولاب قلعتي ىجراخ اهضعبو « هتاذ صخشلاب قلعتي يلخاد اهضعب لماوعلا
 ريكفتلا راشتنا ةقاعإل - ةدوصقم ريغ وأ ةدوصقم - طوغض نم هضرفي امو درفلا هيف شيعي
 . ىعادبإلا

 : ةيصخش تاقوعم -4

 تاردقلا ضافخناب اهروهظ طبتري صئاصخ كانه نأ نيبت ةيصخشلا ةيحان نمف

 هذه نم . اهومن نم للقتو ةيعادبإلا تاردقلا روهظ قوعت اهنأ ىلع لدي امم « ةيعادبإلا
 ليم ىلإ ريشي موهفم وهو ةيلقعلا ةاراجملا وأ ( ٠١ عجرملا رظنا ) عايصنالل ليملا صئاصخلا
 اهلبقت يتلا لولحلاو ءارآلاب قلعتلا عم « ةعئاشلا ةيديلقتلا ماكحألاو ءارآلا ينبتل دارفألا ضعب

 يدؤيو .اهتيافك ىلإ وأ ةيقيقحلا اهتميق ىلإ رظنلا نود ةطيحملا ةيعامتجالا ةئيبلا

 ةدودحمو ةقيض ةهجو ههيجوتو هدييقتو ريكفتلا ةلقرع ىلإ لويملا هذه نم عفترملا ىوتسملا
 . ىعادبإلا لمعلا اهبلطتي يتلا ةرطاخملاو قالطنالاب حمست ال

 ربتعي ءاكذلا ىوتسم ضافخنا نأ(؟ عجرملا نع ) اونيبو ءاكذلا نوثحابلا سرد كلدك

 ءاكذلا نيب طابترالا نأ الإ . هتيمنتو عادبإلا روهظ قوعت يتلا ةيصخشلا لماوعلا نم

 - ممول



 اهارجأ ةيرصم ةساردو ةيكيرمأ ةسارد يف نيبت امك اظوحلم اعافترا اعفترم سيل عادبإلاو
 طسوتم نيعم دح ىلإ جاتحت عادبإلا ىلع ةردقلا نأ حجرألاو . (؟ عجرملا نع ) بتاكلا
 ىلع فقوتي عادبإلا وحن هاجتألا نإف ءاكذلا نم ةعفترملا تايوتسملا ىف امأ « ءاكذلا نم

 تاطاشنلا ىلإ هئاكذ هيجوت لضفي ءاكذلا يف نيعفترملا ضعبف . هسفنن صخشلا فورظ

 رخآلا مهضعب امأ . اراكتباو اقلخ ةرورضلاب بلطتت ال ىتلاو ةنومأملا ةيعامتجالا وأ ةيلقعلا

 يذلا دحلل ىرورض ءاكذلا نإف امومعو . قالطنإلاو عادبإلاب زيمتي افلتخم اقيرط راتخي دقف

 عافترالا نكلو « ةلوقعم ةروصب ءايشألاو زومرلا ةجلاعمو ميغافملا نيوكت نم صخشلا نمي
 ةدايز يف تسيل ةربعلاف ٠ ةرورضلاب اعدبم حبصي صخشلا نأ ينعي ال ءاكذلا يف ديدشلا

 . تايناكمإلا هذهب هلمعنس اميف نكلو « ءاكذلل ةبحاصملا ةيلقعلا تايناكمإلا

 مظنلا عم لماعتلا نع درفلا زجع ىلإ ريشي وهو - ريكفتلا يف بلصتلا نأ نيبت كلذك

 لكاشملاو فقاوملل ةفلتخم لولحو ةديدج تادقتعم ميظنت نع هزجعو « ةديدجلا ةيلقعلا
 نم ةدافتسالاو « ديدجلا ملعت نع دارفألا تايناكمإ فكت يتلا لماوعلا نم - ةريغتملا

 ( ١8١ ص ؟ عجرملا رظنا ) عادبإلاو .. ةربخلا

 تدجو نإ يتلا ةيجولويديالا دئاقعلاو ةيعامتجالا تاهاجتالا نم اددع كانه نأ امك
 ريشت يتلا ةيطلستلا تاهاجتالا : اهنم « عادبإلا قوعتو فكت اهنإف صاخشألا نم ةفئاط ىدل

 ةيديلقتلا تاروظحملاب فرطتملا كسمتلاو ةرطيسلا ضرفو ةوقلا راكفأب درفلا لاغشنا ىلإ
 امامت ةضراعم ةيلمع لكشت تاهاجتالا هذه لثمف ١(. .١؟ نيعجرملا رظنا ) ةيلكشلاو
  لكشلا نم ررحتلاو ةيؤرلا يف قالطنالا نم اريبك اردق بلطتي يذلا يعادبإلا هاجتالل
 ىوقأ رداصم نم ةرداص اهنوك نع رظنلا ضغب لكاشملا لحل ةمئالملا تايساسألا ىلإ ذافنلاو
 . اهريغ نم وأ ايسايس وأ ايعامتجا

 ؛ ةيسفنلا تاعارصلا ةدايز نأ تبثت ةيسفن تايرظن كانه نإف ةينادجولا ةيحانلا نمو
 ةركبملا تايرظنلا ضعب نم مغرلاب اذه . عادبإلا عجشت الو قوعت ةيسفنلا ضارمألاو « قلقلاو
 . يسفنلا ضرملاو عادبإلا نيب هبشلا نم ةددعتم اهجوأ كانه نأ ىرت تناك يتلا « ديورفل »
 . تاطابحإلا هيلع رطيست ناسنإ عدبملا نإ » : ( عجرملا رظنا ) ةحارص ركذي وهو
 يف هدقف امل ( ءالعإ وأ ) ليدبك عادبإلل هجتي اذهلو ةيسنجلا هزئارغ نع ريبعتلا نع زجعيو
 يلاوح ىلع ةركبم تاسارد كانهف . ي أرلا اذه ضحدت ةثيدحلا تاساردلا نأ الإ . « عقاولا

 راشتنا ةبسن نأ تنيب يملعلاو ينفلا عادبإلا لاجم يف ةعماللا تاصخشلا نم ةيصخش “٠
 ملع ةمئأ نم دحاوب اذه ىدأ دقو . (7 عجرملا رظنا ) ) ةفيعض ةبسن مهنيب ةيسفنلا ضارمألا
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 رايهنالا نم تالاح عضب دوجو درجم نأب لوقلا ىلإ « ( ؟؛ عجرملا رظنا ) نيرصاعملا سفنلا
 يف كلذك يه مهتايح نأ ينعي ال نيعدبملا وأ نيركفملا نم ةعضب ةايح يف يسفنلا رتوتلاو
 ىرحألا . ةيرقبعلا ديلوت يف ببسلا وه ديدشلا يسفنلا بارطضالا نأ ينعي ال انك : اهنوزع
 ديدشلا ىسفتلا بائتكالا نم تالاحب مهضعب بيصأ نيذلا - نيعدبملا ءالؤه نإ لوقن نأ
 نع الضف . ةيبسي .سيلو: مهبارطضإ نم مغرلاب مهعادبإ يف رارمتسالا اوعاظتسا دق ضرملاو
 ابوحصم نوكي ةيلقعلا ةءافكلاو عادبإلا لاجم يف حاجنلا نأ نيبت تاسارد كانهف اذه
 «ريبعتلا ةيرحو « ةيئاقلتلاو « ةأدابملاو لالقتسالا لثم يسفنلا ضرملاب طبترت ال صئاصخب
 نييداعلا سانلا نم مظعألا داوسلا ىدل دوست ال اضيأ صئاصخ يهو ١ ١(. عجرملا رظنا )
 وأ , © « ءاوسلا » نم قار « طمن » نيعدبملا نأ ىلع كلذ لدي امبرو . ( 18 عجرملا رظنا )
 .تايسفنلا تاملاعلا ىدحإ ريبعت دح ىلع ( ١١ عجرملا رظنا ) "7 « لقعلا نم قار طمن »
 .( 5١ عجرملا رظنا ) عادبإلا ةسارد يف

 ( ١37 ) مقر حراش راطإ

 ءاوسلا نم ةيقار طامنأ مهنأ مأ ءايوسأ ال مه له : نوعدبملا

 , ىلقعلاو ىسفنلا ضرملا رهاظم نم نيعدبملا ىدل عيشي ام راوجب هنأ نيبت دقل
 نم اريثك مهنيب دجن ةيحان نمف . ضرملا نع نوكت ام دعبأ صئاصخ مهنيب اضيأ عيشت
 نأ تقولا سفن ىف نيبت نكل ءريكفتلاو كولسلا ىف ذوذشلاو بارطضالا بناوج
 نيي الو نييلقلا نأ نييسفنلا ىضرملا ىدل دجوت ال مهنيب رشتنت صئاصخ كانه
 سفنلاب ةقثلل ليمأ ( ١١ ) هثيدحلا تاساردلا نيبت اميف - مهف . سانلا نم ءايوسألا
 مهرعاشم سلا ل كال ليمأو ءريكفتلاو مكحلا ىف لالقتسالاو ()
 جاتنالاو لمعلا ىلع ةردق رثكأو (؟4) ة ةربخلا ىلع احتفت رثكأو « ( 8 ) مهراكفأو
 نع ريبعتلل اليم رثكأو ( ٠١ ) تاذلا 0 )١١ ةقاطلا هيجوتو
 ) كولسلاو تافرصتلا ىف ةيئاقلتلاو سفنلا

 ىلإ ابنج نيعدبملا ىدل دجوت نذإ ةيوساللاو ةيضرملا صئاصخلا نم اريثك نإ
 طامنأ مأ ءايوسأ ال مه لهف . ةداعسلاو ءاوسلاو ةحصلا ىلع ةلاد صئاصخ عم بنج

 ؟ لقعلاو ءاوسلا نم ةيقار

 (*) قنوع ممتاتقلم (05) كالممم دق

 دول



 : ةيعامتجا تاقوعم - ؟

 يعادبإلا ريبعتلا تقاع تعاش نإ يتلا ةيجراخلا فورظلاو ةيعامتجإلا رهاظملا ىه ام

 ؟ قلخلاو تاراكتبالا ةلقو نيدوجملا نيركفملا ددع لواضت ىلإ تدأو عمتجملا دارفأ دنع

 يتلا ةفلتخملا ةفرعملا عورف يف نيثحابلا نم ريبك ددع طاشن تراثأ لاؤسلا اذه ةباجإ

 طورشلا ةساردب اوماقف « ةيعامتجالا مولعلا نم امهريغو عامتجالا ملعو ٠ سفنلا ملع اهنم

 , يراكتبالا ركفلا صلقت ىلإ ام عمتجم يف اهدوجو يدؤي يتلا ةفلتخملا ةيعامتجالا

 . ام عمتجم يف تاعرتخملاو « فوشكلاو

 تاعمتجملا ضعب يف عيشت تاهاجتالاو ميقلا نم ددع دوجو نيبت هنأ الثم اذه نم

 اهنم « ةيعادبإلا تايناكمالا عيجشت ىلع دعاسي يباجيإ يعامتجا خانم قلخ ىلع دعاست ال

 يفو . يجراخلا زكرملاو ةوقلا ىلع لوصحلاو لهسلا حاجنلا ىلع عجشت يتلا ميقلا كلت

 , ةماعلا ةيعامتجالا تاسسؤملا نأ بتاكلا ظحالي صاخ لكشب ةيبرعلا تاعمتجملا

 اهفادهأ قيقحت هاجتا يف طاشنب لمعت ال « ةيعماجلاو ةيميلعتلا تامظنملا ةصاخ

 نأ دكؤملا نمو . ريكفتلا نع طشنلا ريبعتلاو راكتبالاو لالقتسالا حور بلطتت ىتلا ةماعلا

 ردلقي ةكيوعلا تازيهجتلا نأ ةيدانلا تايداكمإلا قفغ ىلإ ةوعي"ال' لعفلا انه: نم ازيبك اذن
 ةوقلاو « زكرملاو « ةيجراخلا ةبيهلا نع ثحبلا ىلع عجشي يعامتجا خانم ةدايس ىلإ دوعي ام
 ةفلتخملا تاسسؤملا لخاد يف ةيدايقلا وأ ةيفارشإلا فئاظولا ىلوتي نأ ىلإ اذه يدؤيو

 . يعادبإلا ريكفتلاو يملعلا ثحبلا فادهأ عم بسانتت ال صئاصخ ووذ صاخشأ

 ةيمانلا تاعمتجملا تالكشم نم اريبك اءزج نأ ىلع « نويعامتجالا نوثحابلا قفتيو
 ءاوجأ ةعاشإ نم ةفلتخملا ةيعامتجالاو ةيعانصلاو ةيميلعتلا اهتاسسؤم هيلإ يدؤت اميف نمكي
 ةلثمأ كانهو . صاخشألا امأ ومنلاو حتفتلا صرفل اهقييضت ببسب وأ « ةئطاخ تاهاجتاو

 دعاست يهف . ةيمانلا تاعمتجملا يف ةيمالعإلا ةزهجألا ةيبلاغ اهيف عقت يتلا ءاطخألل ةددعتم

 مالفألاو ةينويزفيلتلاو ةيعاذإلا اهصصقو اهجمارب لالخ نم ةئطاخ لثمو ميق رشن ىلع
 . لهسلا يعامتجالا حاجنلا ديجمتو «رشابملا ظعولا ىلع موقت يتلا ةهفاتلا ةيئامنيسلا
 . ةيدرفلاو لقعلاو ةصاخلا ةربخلا مرتحت ال لثمو ميق ةعاشإ ىلإ ةياهنلا يف اذه يدؤيو

 رظنا ) عمتجملا تاسسؤم لخاد ةيعامتجالا تاقالعلا مظنب لصتت ىرخأ ةطقن كانهو

 ابلصتم ايمره ايفيظو اماظن ميقت تاسسؤملا ضعب نأ نيبت دقف .(؟ 2١ نيعجرملا
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 نم ردق لقأبو ىلعألا سيئرلا نم هيجوتب كرحتي نأ الإ هلالخ نم سوؤرملا عيطتسي ال
 ماع ءايتسإ كانهو . ةطيسولا فئاظولاو تاجردلا نم ةلسلس لالخ نم لب « رشابملا لاصتالا
 اهراطخأ نوكردي مهو . هذه ةبلصتملا ةيمرهلا تاميظنتلا ريثأت نم نييعامتجالا ءاملعلا نيب

 يملعلا ثحبلا تائيهو تاسسؤم نع الضف شيجلاو ةيركسعلا تاسسؤملا يف ىتح
 ١ . ثوحبلا زكارمو تاعماجلاو

 يمرهلا يفيظولا ماظنلا تاذ تاسسؤملا لظ يف ةيعامتجالا تاقالعلا نأ قورعملا كفو

 يفف . راكتبالا ىلع عجشيو عادبإلا لبقي يعامتجا خانم قلخل ةبولطملا كلت عم ضراعتت
 ةعيبطلا تالاجم يف نيلماع مضي ( ؟ عجرملا نع ) ثوحبلل ريبك زكرم يف ىرجأ ثحب
 تاصصختلا يف ماسقألا ءاسؤر نم ١؟ ةلباقم تمت ةسدنهلاو تايضايرلاو ءايميكلاو

 دقو . فارشإلاو ثحبلا يف ةليوط ةربخ مهيدل نمم مهيدعاسم ةلباقم نع الضف « ةفلتخملا

 يفو مهماسقأ يف نيثحابلا ةيجاتنإ يف رثؤي لماع مهأ نأ ىلع مهتلباقم تمت نم لك عمجأ
 اذه نع'الضف . مهيلع نيفرشملا نيبو نيثحابلا نيب دجوت يتلا ةقالعلا وه ةيراكتبالا مهتاردق
 مهيلع نيفرشملاو ( زكرملاب نيلماعلا ) نيثحابلا نيب ةقالعلا هذه ةعيبط ديدحت  نكمأ دقف
 يف صلخملا دهجلا نع جتني يذلا هيزنلا أطخلا ةيرحب ثحابلا راعشإب زيمتت اهنأ نيبتف
 . ( ؟ عجرملا رظنا ) . بينأت وأ دقن نود لمعلا زاجنإل يعسلا

 نم نأ نيبت « عفترملا يملعلا جاتنإلاب طبترملا فارشإلا عون نع ىرخأ ةسارد يفو
 يطارقميدلا لعافتلا ىلع ةمئاقلا كلت يه يملعلا ثحبلاب ةطبترملا فارشإلا طامنأ لضفأ

 نوكيو « تارارقلا ذاختا يف ةيرحلا ءيشانلا ثحابلا ىدل نوكتف ثحابلاو فرشملا نيب

 ةيطارقميدلا طرش ىفتنا اذإ امأ . هيجوتلاب موقي الو عجشيو ثحي يذلا عونلا نم فرثملا
 « ثحبلل عفادلا ةدايز ىلع ركذت ةميق هل نوكت نل هدحو لعافتلا درجم نإف « لعافتلا نم
 عون وه مهملا امنإ « نايفكي ال امهدحو نيفرشملاب تاقالعلاو كاكتحالا نأ ىلع لدي امم

 . (؟ عجرملا رظنا ) طلستلاو بلصتلا نع هدعبو كاكتحالا اذه

 نيب قيلطلا يناسنالا لاصتالاو « ءفدلاب ةيعامتجالا تاقالعلا تزاتما املك هنأ اذهل فضأ

 روهظ وحن اعاستا يعامتجالا خانملا دادزا املك ةيملعلا ةسسؤملا لخاد يف ةفلتخملا تائفلا

 ةيميداكألا ريباعملا عم كلذ ضراعتي الأ بجي نكل . اهقالطناو ةيعادبإلا .تايناكمإلا
 ةيعامتجالا تاقالعلا روصتن نأ لضفألا نمف اذهل . ديجلا ثحبلا وأ لمعلل ةبولطملا ةيركفلاو
 درفلا دعبي امم ء«رخآلا ضعبلا رزأ اهدارفأ ضعب دشي ةكسامتم ةعامج قلخت اهتفصب ةئفادلا

 م



 اهنإف ٠ ةيلقع ريياعم ةعامجلا هذه ريياعم نوكت امدنعو . بارتغالاو ةدحولاب روعشلا نع
 اهنأ ىلع الضف « لمعلاو جاتنإلا يف ديدجتلل هعفدت لب بسحف-تةلزعلا رعاشم نع هدعبت ال
 هئالمز نم ردصت امدنع وأ هيدل رهظت امدنع ةديجلا ةيعادبإلا راكفألا ريدقتل هعفدت
 4 نيرخألا

 عمتجملا نع اذامف فارشإلا بيلاسأو اهلخادب تاقالعلا طامنأو تاسسؤملا نع اذه
 . نأ هنأش نم رخآلا ضعبلا نود تاعمتجملا ضعب زيمي ماع .يعامتجا خانم كانه له ؟ لكك
 نيب قورفلا ءاملعلا سرد دقلف لجأ ؟ دارفألا ىدل ةيعادبإلا تايناكمإلا طبحي وأ عجشي

 نيبتو ةفلتخم ةيخيرات لحارم يف دحاولا عمتجملا لخاد قورفلاو ةفلتخملا تاعمتجملا
 عابشإ ىلع هعجشتو عدبملا مامأ صرفلا حتفت نأ اهنأث نم نوكي تاعمتجم كانه نأ لعفلاب

 ثحبلا ةيرحو ةساردلاو لمعلا يف هئارايتخا ديقت الو . ةيريبعتلاو ةيلقعلا هتاجايتحا
 . ريبعتلاو

 نإو ىتح ةفلتخملا تاراضحلا ىلع هحتفتو عمتجملا ضرعت نأ نيبت دقف ء اذه نع الضف

 ىلع ةطشنم راثآ نم هكرتي ام ثيح نم انأث لقي ال اهتاهاجتإو اهميق يف ةضراعم تناك
 ىسفن بيبط لوقيو ( ١ عجرملا رظنا ) راكتبالاو يبدألاو ينفلا ريبعتلا ةيرحو ثحبلا
 نم ةيمالسإلا ةراضحلا هتكرت اميف ةماهلا بابسألا نم نأ كش ال هنإ » : ددصلا اذهب يكيرمأ
 ةيبوروألا تاراضحلا فلتخم ىلع ىلوألا اهتايادب يف اهحاتفنا وه ملعلاو ركفلا ىلع راثآ

 ةراضحلا رايهنا نأ نوظحالي نيخرؤملا نإف لثملابو . «( 7 عجرملا رظنا ) ةيقرشلاو
 انيثأ يف ةايحلا نم بناجألاو ءابرغلا عنمي « سيلكرب » ةنس نوناقب اطبترم ءاج ةيقيرغألا
 ةمخضلا ةيبطلاو ةيملعلا تازاجنإلا نأ دجن نأ ءانهل ءابيرغ سيلو . (7 عجرملا رظنا)
 ةبسنلاب ) ملاعلا يف « لبون زئاوج » نم ددع ربكأ ىلع لصحت اهتلعج يتلا يه ارسيوس يف
 ثالث هيف ىقتلت يذلا دلبلا اذه يف تازاجنإلا هذه تءاج انه نمو . ( اهناكس ددعل
 ١ . ةيلاطيإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا ةراضحلا يه ةفلتخم تاراضح

 ؟ اعدبم نوكت نأ ناكمإلاب له ( ه)
 ةيملع سوردو تاهيجوت

 عادبإلا روهظب قلعتت يتلا كلت عادبإلل ةثيدحلا تاساردلا يف ةراثإ بناوجلا مهأ نم لعل
 اذه لوانت يف يرشبلا ريكفتلا روطت ربع ةفلتخملا ءارآلا ةعباتم يحوتو . عدبملا نيوكتو
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 نأ ىري امهدحأ . نييأر نيب زييمتلا نكمي هنأب ( « ١ » مقر عجرملا انباتك رظنا ) عوضوملا
 يأرلا امأ . ةيعيبط ةيثارو لماوع لعفب متي وهف هب عدبمللو عمتجملل نأش ال لمع عادبإلا
 اذه لمجمو . ملعتلا ةيرظنأل سفنلا ملع يف ةثيدحلا تايرظنلا روطتب .طبتريف ءرخآلا
 نأ ىلع . اهفاشتكاو اهملعت نكمي يتلا كولسلا لاكشأ نم لكش عادبإلا نأ ريخألا يأرلا
 هبيردت نكمي ابستكم وأ اثوروم ناك ءاوس عادبإلا نأ وه نآلا ةحصلل ليمألا يأرلا

 ةيعامتجالا فورظلا ريثأتب وأ ٠ هسفن عدبملا صخشلا ةدارإبو « ةفلتخم بيلاسأبو هطيشنتو
 اهنأش نم يتلا يملعلا ثحبلا ىلع ةمئاقلا تاهيجوتلا ضعب يلي اميفو . اهايحي يتلا

 : اهومن ةدايزو' ةيعادبالا انناردق بيردت

 اهنأ دقتعت ةركف روهظل ةرداب يأ دنعف اذهل . ةطبثم فورظ يف ومني ال عادبإلا - ١

 ومنت ةركفلا عدو ءومنتو رمتخت اهعد « اهيلع كمكحو اهل كدقن لجؤت نأ لواح ةديج

 . عنصت نودو ةيئاقلتب

 اهتشقانم بنجتت نأ بولطملا نم ةيعادبإلا ةركفلا روهظ نم ىلوألا لحارملا يف - ١؟

 اذإو . ىوقتو ةركفلا رولبتت نأ دعب الإ « مييقتلا وأ دقنلا نم نورثكي نيذلا صاخشألا عم
 ءاطخألا نولبقتيو دقنلا نم نورثكي ال ءالمز وأ ءاقدصأ عم اهشقانف كلذ نم دب ال ناك

 ىلوألا ةيعادبإلا ةركفلا نأ سنت الو . اهضاهجإ ال ةركفلا ةيمنت ىلع نوعجشيو « ىلوألا

 ةياعرلل ةجاحو فعض نم ريغصلا ديلولا يف ام لك اهيفف ةملكلا ىنعمب ةفيعض ةديلو

 . ةيمنتلاو

 أدبت ةديجلا تاراكتبالا نم ريثكف عادبإلل ةمئالملا صرفلل ادايصو ايلالغتسإ نك - ؟

 ملاعلاو نانفلاو بيدألاو ديجلا ركفملاو . رخآ ءيشب الوغشم صخشلا نوكي امدنع ةفدصلاب

 . ةيتاوملا فدصلا لغتسي نم وه « هقلقت تالكشمل ةديدج لولح نع ثحبي صخش يأو
 امأ ..نومألا تايرجم ىلع ةضفاغ ةقيرطب نوت ةيبيغ ةوق ظحلاف طحلا ريغ ةفدصلا نكلو

 . نيعم عوضوم يف ريكفتلاو ثحبلاب لاغشنالا ءانثأ ثدحت ةضراع رومأ يهف ةفدصلا

 نم . ةلاصألاو ديدجتلاو عادبإلا ىلع تايناكمإ ةدايزل ةرشابم تابيردت مدختسا - ؛
 نأ وأ « خلإ .. مالس « فيص « ءاسم : لثم ةيداعلا تاملكلا نم ةمئاق عمجت نأ الثم كلذ

 كسفن عجشو . ةملك لكل ةبسنلاب كنهذ ىلع أرطت يتلا تاملكلا وأ تايعادتلا لك بتكت
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 رادصإ ىلع ريكفتلا عيجشت نأ نيبت دقن . تايعادتلا نم نكمم ردق ربكأ ركذ ىلع
 ةيمدت :نلغ نهعفلا' قعاش نأ هنأش نم دحاو يظفل هبتم ىلع ةددعتمو ةعونتم تاباجتسإ

 نع درفتمو ديج ىوتسم ىلإ هريكفت ىوتسمب لوصولا ىلع يأ . ةلاصألا ىلع هتاردق

 ةمئاق عمجت نأ نم الدبف تاملكلا ريغ ةفلتخم تاطاشن ىلع بولمألا اذه ممع . نيرخألا

 الولح عضو . مايألا هذه يف كهجاوت يتلا تالكشملاب ةمئاق عمجأ « ةيداعلا تانلكلاب

 يف لقألا ىلع ةيلمع ريغ وأ ةيلمع لولحلا هذه تناك اذإ امب متهت ال . اهل ةفلتخمو ةعونتم

 . بيردتلا تايادب

 ودبتو ةضراعتم ءايشأ نيب فيلأتلاو طبرلا دمعتت نأ اضيأ ةرشابملا تابيردتلا نمو

 ةديدج لولح عضو ىلع تداز دق كتراهم نأ دجت امدنع كلذ دعب شهدتسف . ةرفانتم

 . اهلح بعصيو ةضراعتم نورخآلا اهاري يتلا تالكشملا وأ ءايشألل

 ةرهاظب ىمسي ام مدختسا « كهجاوت ةلكشمل ام لحل لوصولا كيلع رذعتي امدنع - ه

 نأو « ةلكشملا يف ريكفتلا نع فقوتت نأ ةرهاظلا هذه لمجمو . © دمعتملا يركفلا لوحتلا

 لحلا نأ بلاغلا يفف . ةحارلاو ءاخرتسالل يقلتست نأ وأ فلتخم طاشن وأ لمع يأب لفشنت

 فكي دق ةرذعتم ةلكشم لحل لوصولا يف سفنلا ةدهاجم نأ اذه ىنعمو . نهذلا ىلإ زفقيس

 فكلا اذه ددبتي يركفلا لوحتلا لالخ نمو . حيحصلا لحلل لصوتلا ىلع دعاسي الو انايحأ

 . ةيعادبإلا ةيلمعلا رسيتتو

 لكب ةباتكلاو يلمعلا ذيفنتلا يف ةدارإلا رود يتأي انهو ةركفلل يملعلا ذيفنتلا - 5

 سانلا نم اريثك نأ دكؤملا نمو . ةظقيلاو ماظنلا ىلع سفنلا ةدهاجم نم كلذ هبلطتي ام

 وه مهألا نأ داقتعالا مهل ولحي هنإ فسؤملا نم نكلو اهيف كش ال ةيعادبإ تايناكمإ نولمحي
 مهل ودبت دقف يلمعلا ذيفنتلا بيلاسأ ملعتو ماظنلا امأ . ماهلالاو عادبإلل ىلوألا ةرارشلا دوجو

 يف لومخو دوكر ىلإ يدؤي دق ةركفلل يلمعلا ذيفنتلا مدع نأ ةقيقحلا نكل . ةمئالم ريغ

 . ( 77 عجرملا رظنا ) يلقعلا طاشنلا

 ةديج ةركفلا نوكت دقف . ىرخألا ةيلقعلا تايناكمإلا نع لقتسي ال ديجلا عادبإلا - ؛

 دهاوشلاو قئاثولا اهل عمجت نأ وأ 5 اهيتكت نأ وأ اهضرعت نأ عيطتست ال كنكلو ةديدجو

 جاتحت تنأف اذهلو . هوجرت يذلا ريثأتلا اهل نوكي نل دحلا اذه دنعو . اهتحص ىلع ةلادلا

 عر هين امال

- 



 ىلع سرمتلاو « عوضوملا يف ةددعتملا تاءارقلاك « راكتبالاو ةلايمألا تناك قرخأ ءاينقأل
 ةدام كانه نوكت نأ نود عدبي نأ ناسنإلل نكمملا ريغ نم ذإ « ليصحتلاو يليلحتلا ريكفتلا
 . كلذل اساسأ هدعت ماخ

 ةعومجم انه يعادبإلا هاجتالاب دصقنو . ةايحلا وحن يعادبإ هاجتإ نيوكت ةرورض - 4
 صخشلا يهتني نأ نود ٠ ماع لكشب ةايحلا نع صخشلا اهانبتي يتلا تادقتعملاو ءارآلا
 تاذلا لبقت يعادبإلا هاجتالا بلطتيو . ددحم يراكتبا وأ يعادبإ جاتنإب مايقلا ىلإ ةرورضلاب
 ةينفلاو ةيلامجلا ةعزنلاو « ةربخلا ىلع حتفتلاو . نيرخآلا نع تافالتخالا عم حماستلاو
 . نيرخآلاب لاصتالل ةجاحلاو تاذلا قيقحتل ةجاحلا نيب نزاوتلاو

 . ضرملاو ذوذشلا ىلع ةمالع عئاشلاو فولأملا ريكفتلا نع جورخلا نأ دقتعت ال -
 « ديقعتلا » ىلع ةمالع هنأب فولأملا نع فالتخا يأ ىلإ نورظني سانلا نم ريثكف
 هساسأ يف يعادبإلا ريكفتلا ناك املو . ( ٠١ عجرملا نع ) لماكتلا مدعو ٠ بارطضالاو

 نأب ساسحإلا مهيدل معدي نمل نوجاتحي نيعدبملا نم اريثك نإف فولأملا نع اجورخ
 رود ءيجي انه نمو . يسفنلا وأ يلقعلا ضرملا نع فلتخت ةينهذلا مهتاطاشنو مهراكفأ
 . كتالكشمو كرعاشم نع ريبعتلا ىلع كدعاسي دنس وأ قيدص دوجو

 نيعدبملا نأ فورعملا نمف . لشفلاو تابوعصلا ةهجاومل قرطلا ضعب ملعت - ٠
 رعاشمب اذهل ةجيتن مهتايح نولتت دقو . لبقتلا مدعو راكنتسالا ضعب نيرخآلا نم نوهجاوي

 امل ةمئالم نوكت ال ةلزعلاو فوخلاو قلقلا نكلو . ةلزعلاب ساسحإلاو فوخلا وأ قلقلا
 ملعتي نأو ء اذه صخشلا يعي نأ بولطملا نمف اذهلو . عادبإلاو قلطنملا ريكفتلا هبلطتي
 « اذهل « يعادبإلا لمعلا بلطتيو . ةلزعلاب هساسحإو « هقلقو ةفواخم ةهجاومل لئاسولا ضعب
 هنضتت يذلا ردكلا لمحتو « ملألا لبقت ىلع ةرداقو ٠ سفنلاب ةقثلا ىلع ةرداق ةيصخش
 . ةيعادبإلا دصاقملاو فادهالا قيقحت يف رارمتسالا ةيلمع

 ١ - ىعامتجالا كولسلا ىف زييمتلاو . ىركفلا زييمتلا ىف ةبغرلا نيب طلخلا بنجت .
 هتافرصت ىف ةرورضلاب فلتخي ال « نيرخآلا نع هراكفأ ىف فلتخي ىذلا عدبملا صخشلاف
 ثوحبلا نيبت سكعلا ىلع لب . هيف ابحو هتاذ فالتخالا لجأ نم هفالتخا دكؤي الو هتاقالعو

 هتاراهم ةيمنت نع هلغشيس نيرخآلا نع ىعامتجالا هفالتخا ديكأتب صخشلا لاغشنا نأ

 نيرخآلا عم عارصلا ىف هطروت ببسب ةيعادبإلل ةيرورضلا .

 تال



 ةصالخلا

 ةيلخادلا هطورشو ةيسيئرلا هرصانع ديدحتو هفصو نكمي ءيرشب كولس عادبإلا

 صئاصخلا هذه . ديدجتلاو راكتبالا ىلع اهنيب اميف لدت صئاصخب هبحاص زيمتي « ةيجراخلاو

 : اهنم يتلاو ةيعادبإلا تاردقلا اهيلع قلطن ام يه

 عال طوب ةعيوصخو ركفلا ةلويجاع

 . فقاوملا ريغتب ةينهذلا ةلاحلا رييغت ىلع ةردقلاو ةنورملا -

 . ةيديلقتلا لولحلا يف روصقلا هجوأو ءاطخألاب يعولا -

 . ةدوجلاو ةلاصألاب زاتمت ريكفتلا نم ةديج ةيعون جاتنإ ىلع ةردقلا -

 . ةضراعتم وأ ةضقانتم تدب امهم ءايشألا نيب تاقالعلا نم ديدج ماظن قلخ ىلع ةردقلا -

 نمف اذهلو . هتوافتم تاجرردب نكلو سانلا لك دنع دجوت نأ نكمي ةيصاخ عادبإلاو

 ةقداصو ةتباث سيياقم مويلا دجوتو . نيرخآلا يف هدوجو تاجرد ديدحتو هسايق نكمملا

 . يلكش اهضعبو يظفل اهضعب ةيعادبإلا تاردقلا ريدقتل
 نيثحابلا عفد ام اذهف ءرخآلا ضعبلا دنع ضفخنيو ضعبلا دنع عادبإلا دادزي اذامل امأ

 : نيقش تاذ لماوعلا هذه نأ انيب دقو عادبإلل ةعفادلا لماوعلا نع ءاصقتسالاو ثحبلل

 روصتي دق امم انأش لقأ اهتيمهأ نم مغرلاب نوكت - يداملا عفادلاك - ةيجراخ عفاود -
 . جيرادلا يأرلا

 « يأرلاو مكحلا لالقتسال ةجاحلاو « ماعلا يلقعلا طاشنلا اهنم يتلاو ةيصخش عفاود -

 ءانب لكش لالخ نم نيرخآلاب لصاوتلل ةجاحلاو « ةميقو ةركتبم ةمهاسم ميدقتل ةجاحلاو
 عقاودلا نع الضف « ضماغ وه امل نانئمطالاو بكرم وه ام ةجلاعمل ةجاحلاو ء لاصتالا نم
 . هتاذ يعادبإلا لمعلا اهريثي يتلا

 , هروهظ قوعت دق ةددعتم لماوع كانه نإف « هباستكا نكمي عادبإلا نأ نم مغرلابو
 ضعبو «ريكفتلا يف هبلصتو « عئاش وه امل هنانئمطأك هتاذ درفلا يف دجوي دق اهضعب
 . عئاش وه امم ررحتلاو ةيؤرلا يف قالطنالا نع هدعبت يتلا ةقلغملا دئاقعلاو تاهاجتالا
 نإف « ةرقابعلاو نيعدبملا نيب اعئاش ودبي دق درفلل يلقعلاو يسفنلا بارطضالا نأ نم مغرلابو
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 قوعي ةيئاقلتلاو ةقثلاب بوحصملا ريغ بارطضالاو « دئازلا بارطضالا نأ نيبت ثوحبلا
 ةعيبطب قلعتي ام عادبإلا نع ريبعتلا قوعت يتلا لماوعلا نمو . هرسيي الو عادبإلا نع ريبعتلا
 يعادبإلا ريبعتلل طابحإلا اديدش اطبحم ارود بعلت تاعمتجملا ضعب كانهف . هتاذ عمتجملا
 لثم كلذو يعادبإلا ريبعتلا عم ضراعتت يتلا ميقلا ضعبل اهذيبحت ببسب كلذو يراكتبإلاو
 . يجراخلا زكرملاو ةوقلاو لهسلا حاجنلا ىلع عيجشتلا

 دارفألا طبض يف امهم ارود ةرصاعملا ةايحلا يف بعلت ةيعامتجالا تاسسؤملا تناك املو

 مظن نع الضف « تاسسؤملا كلت لخاد ةيدايقلا وأ « ةيفارشإلا مظنلا ءانب نإف « مههيجوتو
 وأ ةيعادبإلا تايناكمإلا عيجشت يف ريبك رودب اضيأ موقي « اهلخاد ةيعامتجالا تاقالعلا
 ءانبو فارشإلا بيلاسأو تاقالعلا كلت ةعيبط انيبت دقو . عمتجملا لخاد يف اهطابحإ

 ةيعادبإلا تايناكمإلا روهدتب طبترت يتلا ةيعامتجالا تاسسؤملا لخاد يف لاصتالا

 يف شعتنت يذلا حتفتملا عمتجملا زيمت صئاصخ كانه نأ انل نيبت كلذك . اهطاطحناو
 . راكتبالاو قلخلا ىلع دارفألا تايناكمإ هناضحأ

 انمتخ دقف هيف صقنلاو ةدايزلا طورش يف مكحتلا نكميو صقنيو ديزي عادبإلا نألو

 ينبت ىلع درفلا تايناكمإ ةدايزب طبتري اهذيفنت نأ نيبت يتلا تاداشرإلا ضعبب لصفلا
 . تالكشم نم ههجاوي اميف ركتبمو يئاقلتو ديدج فقوم
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 شكراا لصتلا

 ةرقاودو نامفألا

 ؟ اهتيمهأ امو عفاودلا ىهام ( أ )

 . سائلا نيب ةمئادلا تافالتخالا ريسفتل ردصمك عفاودلا -
 . ىكرحلاو ىلقعلا طاشنلا ريسفتل ردصمك عفاودلا -
 . ةرباثملاو طاشنلا ىف رارمتسالا ريسفتل ردصمك عفاودلا -

 : اهعاونأو اهرداصم - عفاودلا ( ب )

 : ىوضعلا أشنملا تاذ عفاودلا - ١
 . ىعامتجالا - ىسفنلا أشنملا تاذ عفاودلا - ؟

 ةيعامتجالا - ةيسفنلا عفاودلاو ةيوضعلا عفاودلا نيب فالخلا هجوأو هبشلا هجوأ -

 : ةايحلاو ءاقبلل ىوق : ةيوضعلا عفاودلا ( ج )

 - اهلمع ةيفيك - ةيوضعلا تاجاحلل ةيسيئرلا ةفيظولا - ىلخادلا نزاوتلا أدبم -
 . ىسنجلا عفادلا - شطعلا عفاد - عوجلا عفاد

 عابشإلا عقوت (ب) تنامرحلا (أ) :ةيوضعلا عفاودلا ىف مكحتلا -

 ةيئيبلا ثداوحلا ( ج )

 : ةيعامتجالا ةيصخشلا عفاودلا ( د )

 : اهباستكا قرطو اهعاونأ

 . ةباثإلا قيرط نع - ١
 . ةيملس وأ ةيباجيإ تاعقوت ةراثإ - ؟

 ا



 . ةودق دوجو - 8

 . لمعلل تابلطتم عضو - 5

 . فقوملاب لاعفتالا - ه

 : جذومن لالخ نم ةيصخشلا عفاودلا ( ه )

 ةيصاخ ةرشع عبرأ - عقاو ىلإ تايناكمالا ليوحت وحن ىناسنالا ىعسلا : تاذلا قيقحت

 . تاذلا قيقحتب طبترت

 : جذومن لالخ نم ةيعامتجالا عفاودلا (و )

 ةوقلا كولس - كولسلاو ةيصخشلا ىلع اهراثآ - ؟ ةوقلل ةجاحلا ىه ام : ةوقلل ةجاحلا

 . ةوقلا نم ناهجو - ةوقلل ةجاحلاو ةأرملا -

 ل 775 -



 ؟ اهتيمهأ امو عفاودلا ىهام ( أ )

 دحأ نع ثيدحلا لهاجتن نأ عيطتسن نل سفنلا ملع تاعوضوم نيب كلت انتلوج ىف
 ةماهلا ةلئسألا نم ددعل ةباجإ نع ثحبلا ددصب نوكن امدنع اعيمج انمهت ىتلا تاعوضوملا
 : ةفلتخملا فقاوملا ىف انب نيطيحملا كولسو انكولس ريسفت ىلع انتنواعمل

 ءزكرملا نع ثحبي مهضعب « دحاولا فقوملا ىف ةفلتخم قرطب سانلا فرصتي اذامل
 هتاقالعو ةئفادلا ةيرسألا هتايحب هريغ نم رثكأ متهي مهضعبو « هتياغ وه لاملا لعجي مهضعبو
 ؟ همامتهاو هتقو لج اهحنميف هئاقدصأو هناريجو هئانبأب

 رعشأف ( ةءارقلا نكيلو ) ةهباشتملا فقاوملل ىتاباجتسا تفلتخا دقو ىسفن دجأ اذاملو
 ؟ بؤاثتلاو للملاب ىرخأ تاقوأ ىفو « سامحلاب انايحأ

 لعجت ىتلا ةيسيئرلا بابسألا نع ثحبلا قيرط عقاولا ىف حتفت نيلاؤسلا نيذه ةباجإ
 بناوج ريسفت نإف « ىرخأ ةرابعب . ةيناسنالا عفاودلا عوضومب متهي رصاعملا سفنلا ملع
 لاؤسلا ريشي امك ) اهقيقحت نولواحي ىتلا فادهألا ىف سانلا نيب ةمئادلا فالتخالا
 ةلثامتملا فقاوملا ىف دحاولا درفلا كولس ىف نيابتلاو عونتلا بابسأ نع ثنبلاو + ( لوألا
 ثوحبلا ىف ,ذ عوضوملا اذهب مامتهإلل نايسيئرلا نارربملا امهن ( ىناثلا لاؤسلا ريشي امك )
 . سفنلا ملعل ةرصاعملا

 ؟ عفاودلا نذإ ىه امف

 اضيأ ىهو . ىكرحلاو ىلقعلا طاشنلل ةريثملاو كولسلل ةكرحملا لماوعلا ىه عفاودلا
 . ةيسفنلاو ةيوضعلا انتاجاح عابشال ىدؤملا طاشنلا ىف رارمتسا نم هظحالن امع ةلوؤسملا

 ًادبنو طشنن اننإ لب ءاخزتسا وأ 'ةيبلس ىف نينكاس اننكامأ ىف ىقبنو شطعلاب رعشن ال نحنف

 ساسحإلا هئدهت وأ ءاورإ نكمي نأ ىلإ اهئادأ ىف رمتسنو تاباجتسالاو كولسلا نم ةلسلس
 ةباجتسا ) خبطملا ةرجح ىلإ هجتتو « (أ ةباجتسا ) كناكم نم ابلاغ فقت تنأف . شطعلاب
 ءاملاب هألمت مث (د ةباجتسا ) هلسغب موقت 2( ج ةباجتسا ) اغراف ابوك لوانتتو «( ب

 . ءاوترإلاب رعشت نأ ىلإ . (و ةباجتسا ) برشتو ( ه ةباجتسا )

 ل مالو



 طاشنلا رهاظم ىلإ ةراشالا ليشيل دتمي لب « كولسلا كيرحت ىلع رصتقي ال نذإ عفادلاف

 هذه . ةنيعم ةجاح عابشإل هيلع ةرباثملاو طاشنلا ىف رارمتسإلا ىلإ ىدؤت ىتلا دجلاو
 ةجاح نوكت دقو « عوجلا وأ شطعلاك ىجولويب ىوضع ردصم تاذ ةجاح نوكت دق ةجاحلا
 .برشلا ةلاح ىف امك ةريصق ةرتف ةجاحلا عابشإل طاشنلا رمتسي دقو . ) ةيلقع وأ ةيعامتجا

 نيذلا نيناتفلاو ءابدألاو ءاملعلا ةلاح ىف امك هلك رمعلا لمشيل رمتسي دقو « ماعطلا وأ

 ىتح هلمع نم اءزج زجني مهنم دحاولا داكي ال رمعلا نم'ةليوط تارتف مهلامعأ مهقرغتست

 . ةيمحلاو طاشنلل ةراثإ دشأو اعاستا دشأ قافآ همامأ حتفتت

 ىلخادلا رتوتلا نم ةلاح هنأب عفادلا فّرعت نأ عيطتسن اهلك ةقباسلا رصانعلا نيب عمجلابو

 هطيشنت ىف مهستو « نيعم فده وحن ايعامتجإ مأ ًاينهذ مآ ناك ًايكرح كولسلا هجوت
 . فذهلا اذه غولب نيحل هيف رارمتسإلاو

 عفاود وأ عفاد هيجوتل عضخي ناسنإلا نع ردصي كولس ىأ نأ قبس امم مهفن نأ بجي الو
 حضوأ نمو . ةلخادتمو ةعونتم ىرشبلا كولسلا ليكشت ىف ةمهاسملا لماوعلاف . ةنيعم
 ىلإ ىمتني ام عفاودلا ريغ ىرخأ لماوع هثادحإ ىف مهاست كولسلا نأ ىلع لدت ىتلا رهاوظلا
 لاثملا ليبس ىلع ذخ . ( هتايساسأو هتاددحم ملاعلا كاردإ رظنا ) ىسحلا كاردإلا ناديم

 اعيرس اضرع تاهبنملا ضعب ِضْرَع نأ : اهادؤم ىتلاو - ةرهاظلا ةكرحلا كاردإ عوضوم
 . ةتباث اهنأ نم مغرلاب تاهبنملا ىف ةكرح دوجو كردن انلعجي رخآلا ضعبلا ءارو اهضعب
 وه كلذ ىف ببسلاو . ةعرس وأ ءطبب كرحتت ءايشألا ىرت ايئامنيس امليف دهاشت امدنع تنأف
 . ىرخألا ءارو ةروص اعيرس اضرع ىئامنيسلا طيرشلا اهنضتي ىتلا روصلا ضرع

 ىلع سق . ةكرحلا كاردإل عفاد دوجو نع ثدحتن نأ زوجي ال لاوحألا كلت لثم ىفف
 تاردقلا ضعب اهمكحت ىتلا لاكشألا كلت وأ « ةيطرشلا ةسكعنملا لاعفألا ةعومجم كلذ
 ضعبلا نود ضعبلل ةحاتملا ةيعامتجالا صرفلا ضعب وأ « ةراهملا وأ « ءاكذلا وأ « ةصاخلا
 .رخآلا

 طورشو « ةيجراخلا طورشلا دارقألا مامأ ىواستت امدنع عفاود دوجو ضرتفن طقف اننإ
 دوجول انؤاجتلا نوكي انه . نيابتيو فلتخي مهكولس نأ دجن كلذ عمو « ءاكذلاو « ةراهملا

 . اهعاونأ نع دعب اميف لصفنسو . تاذلا قيقحتل ةجاحلا وأ . ىعامتجالا ءامتنالا ىف ةبغرلاك

 ل



 فالتخإلا اذه ةيلوؤسم اهيلع لمحن ىكل ءامسألاو ميهافملا ىتش اهيلع قلطن عفاود وأ عفاد
 . ةدحاولا فقاوملا ىف دارقألا نيب ءادألاو ةءافكلا ىف

 هرداصم طبضلاب ددحن نأ - عفادلا موهفم هينعي ام انفرع نأ دعب - نآلا انل ىقبي

 :«ةعاؤلاو

 اهعاونأو اهرداصم : عفاودلا

 ىوتسم ىف فالتخإلا ريسفتل هحرتقت ببس ّئأف اهل رصح ال عفاودلا عاونأ نأ ةقيقحلا
 طاشنلا ىوتسم ىف صقنلا وأ سامحلاو طاشنلا لدعم ىف ةدايزلا وحن نئاكلا وأ درفلا طاشن

 سفنلا ملع ىف نيئثحابلا نأ ىلع . اهيف ةليوط همئاقل هضن عفاد ةباثمب ربتعي سعاقتلاو
 : نيعون نيب عفاودلا ردصم ثيح نم نوزيمي

 ١ - ىوصع ردصم تاذ عفاود :

 شطعلاو عوجلا اهتلثمأ نمو ةيجولويسفلا وأ ةيلوألا عفاودلا مما انايحأ اهيلع قلطيو
 0 خلإ : جارخإلاو سنجلاو

 : ىعامتجإ - ىسفن ردصم تاذ عفاود - ؟

 ةيصخشلا فورظب طبترت اهتأشن نأل ةبستكملا ةيوناثلا عفاودلا مسا انايحأ اهيلع قلطيو
 « قوفتلاو « ءامتنإلاو « ةوقلا عفاد اهتلثمأ نمو ىعامتجإلا طسولا عم اهتالعافتو اهتدادعتساو

 . اهتمواقم وأ ةيعامتجإلا .طوغضلا ةاراجمو

 كولسلا نع امأ « ىوضعلا عونلا نم ىناويحلا كولسلا لك عفاود نأ فورعملا نمو
 « هدحو عفاودلا نم عونلا اذهل هعاجرإب هنم ىمظعلا ةيبلاغلا مهف ليحتسملا نم نإف ىناسنإلا

 عاونأ ىلإ هضعب درب عوفدملا ىناسنإلا كولسلل لماكتم ريسفت نع ثحبن نأ لواحن اذهل
 عفاودلا رابتعإ نكميو . ةيعامتجإلا هتالعافتو ةصاخلا هتاربخ لالخ نم درفلا اهبستكي
 ىف ) ءاملا نزاوت قيقحت فدهب ةيلآ ةقيرطب ثدحتو « ايلخاد مظتنت تاكرحم - ةيوضعلا
 ضعب نم ففختلا وأ ٠ ( عوجلا ىف امك ) ىحلا نئاكلا ممج ىف ركسلا وأ « ( شطعلا ةلاح
 . ( سنجلا ةلاح ىف امك ) مسجلا ءاضعأ ضعب ىف ثدحت ىتلا تارتوتلا
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 هزجوم ةملك لوقن نأ عفاودلا نم كاذ وأ عونلا اذه ليصافت ىف لخدن نأ لبق رثؤنو

 : ىرخألا نع امهنم ةفئاط لك زيمي امع

 كولسلا ناهجوي امهنأ ثيح نم ناهباشتي عفاودلا نم نيتفئاطلا الك نأ ةقيقحلاو

 ردصملا تاذ عفاودلا نأ اذهل فضأ ءام فده ققحتي ىتح هريس ةطخ نامبريو هناطشنيو

 دق اهتأ لب . ةيجولويبلا عفاودلا لثم كلذ ىف اهلثم ةيوق عفاود ىلإ لوحتت دق ىعامتجإلا

 ةلاح ىف امك كلذو . ةيلوألا ةيجولويبلا عفاودلا نم ريثكب ىوقأ عفاود ىلإ انايحأ لوحتت
 تقو ذنم انعمس دقو . ةيضق وأ « أدبم : نيعم فده ليبس ىف داهشتسإلا وأ سفنلاب ةيحضتلا

 ليبس ىف توملا ىتح ماعطلا نع بارضإلا نولدابتي اوناك نيذلا ادنلريا راوث نع ديعب ريغ

 انل برض لثملابو . ايناطيرب نع لالقتسإلا ىه ةيسايس - ةيعامتجإ ةيضقل هابتنإلا تفل
 ىلإ لوحتت دق ةنيعم ةديقع وأ ام ةيضق عفاود نأ نع ةلثمألا نم اريثك نوينيطسلفلا نويئادفلا

 . ءاقبلل عفادلا نم ريثكب ىوقأ عفاود

 ىف امهنم لك ةوق ىدم ىف نمكي ال ىعامتجإلا عفادلا نع ىجولويسفلا عفادلا زيمي امف
 : اهليصفت ىلي اميف ىرخأ بناوج ىف امنإو ٠ كولسلا هيجوت

 نأ ىأ « ىئايميك - ىجولويب ساسأ تاذ ةيجولويسفلا عفاودلا نأ دجن ةيحان نمف
 ىتلا ةلثمألا نمو . ىوضع أشنم تاذ ةيلخاد ةجاح دوجو وه ىجولويسفلا عفادلا ريثي ام

 هكرحت عفاد عوجلاو . قلحلا فافجب روعشلا رثإ ثدحي شطعلا نأ انه اهب داهشتسإلا نكمي
 عفاودلا ليكشت ىف ةمهاسملا لماوعلا امأ . ةدعملا تاضابقناب ةطبترملا ةيلخادلا تاريغتلا

 عفاد ) نيرخآلا نم ريثأتلا وأ ةوقلا رهظمب روهظلل ةجاحلاف . ةلخادتمو ةعونتمف ةيعامتجإلا

 رخآلا اهضعبو « ةثوروملا هتادادعتسإو ةيصخشب طبتري اهضعب لماوع ىلع دنتسي ( ةوقلا
 ناك نإ ) هب مايقلا درفلا ىلع ضورفملا ىعامتجإلا رودلا لثم ةيجراخ طورش ىلع دنتسي
 . ( الثم اسردم وأ « ةعامج ىف ادئاق

 انعفادف « اهعابشإ دعب اهريثأت ( لءاضتي وأ ) فقوتي ةيجولويبلا عفاودلا نأ دجن كلذك

 ةيسنلاب اذكهو ء ماعطلا ةبجو لوانت دعب ( نيح ىلإ ولو ) فقوتي ماعطلا نع ثحبلل

 طيشنت ىف اهتوق ضفخنت اهعيمجف جارخإلاو ٠« شطعلاو «٠ سنجلاك ىرخألا ةيوضعلا عفاودلل
 ةيعامتجإلا عفاودلا عابشإ امأ . ديدج نم ةجاحلا ثدحت نيح ىلإ « اهعابشإ دعب ٠ كولسلا
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 جمانرب كسفنل عضت دق تنأف . ةيلصألا ةجاحلا ىف ةدايزو اومن اهعم نضتتف «ء ةيصخشلاو
 كسفنل هتمسر ام ققحت املاط نكلو « تامارج وليك ةسمخ كنزو صاقنإل ( ميجير ) نيعم

 ىهني نأ ررقي ىذلا بلاطلاو . رثكأ كنزو صاقتإل تداز دق كتبغر نأ دجتس فادهأ نم
 ىذلا فدهلا ققحي نأ دعب ديزملا ءاهنإل ةبغر دادزا دقو هسفن دجيس « ةليللا ىف لصف ةءارق

 . اقبسم هسفنل همسر

 لمعب مايقلل كعفادف . ةديدج تاجاح ىف ومني ةيوناثلا تاجاحلا عابشإ طبتري كلذك

 ةبغر كيدل كلذ دعب قلخي دق « ةصق وأ ىملع ثحب وأ رعشلا نم ةديصق ةباتك : ىراكتبإ
 ةحضاو نكت مل اهلعل ةديدج تاجاح ىف روطتبو لب « بسحف ببتك امم ديزملا ةباتكل ال

 « ةينفلا براجتلا نع اديزم أرقت نأ وأ « ةيسنرفلا ةغللا ملعتت نأ لواحت نأك . لبق نم كل

 ىدحإ نع رثكأ ليصافت فرعت نأ وأ « نيروهشملا باتكلا دحأ تاباتك علاطت نأ وأ

 . ةيملعلا تايرظنلا

 زثإ عوجن نحنف ٠ ىرود لكشب ثدحت ةيجولويسفلا عفاودلا نأ دجن « ىرخأ ةيحان نمو

 أدبت نأ ىلإ . نيح ىلإ عوجلاب ساسحإلا فقوتيف لكأن مث « ةيلخادلا تاريغتلا نم ةلسلس
 اندجت ةيجولويبلا عفاودلل ةيرودلا ةعيبطلا هذه كردن اننألو . ديدج نم ةيلخادلا تاريغتلا

 فلت نود هب ظافتحإلل لئاسولا ركتبنو «انلزانم ىف ماعطلاب ظفتحنف لبقتسملل ةدعلا دعن

 ةبسانملا مساوملا ىف ليصاحملاو تاتابنلا .ضعب ةعارزب موقنو « تقولا نم ةليوط تارتف
 . اذكهو ... لبقتسملل ادادعتسإ

 . عفاودلا نم ةعومجم لكب ةصاخلا جئاتنلا ضعبب ماملإلل نودعتسم نآلا انارتو

 ىوق : ةيوضعلا عفاودلا
 ةايحلاو ءاقبلل

 ةيفيكلا حضون نأ ىقب دقو ىئايميك - ىوضع ردصم تاذ ةيوضعلا عفاودلا نأ انركذ
 . عفاودلا كلت لمع اهب متي ىتلا

 روثت اهب ىتلا ةيفيكلا رسفن نأ انلواحو عونلا اذه نم عفاودلا لك ىلإ انرظن ولف
 ؛ ةيلخادلا فئاظولا نزاوت ىف ( تارتوت وأ ) تالالتخإل ةجيتن ثدحت اعيمج اهاندجول
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 وثت اذكه . ناويحلا وأ ناسنإلا قفنل نزاوتلل اهتداعإل ةلواحم نود ت رمتسا ىل :ىقلاو

 0 و ام رثإ خلإ .. . جارخإلاو « ءاملاو « ءاوهلاو « ماعطلل انتجاح

 نزاوتلا ةلاح ىلإ ةدوعلا ىلاتلابو اهفاقيإ ىلع عفادلا عابشإ دعاسي

 كلهتستو هيدل ةقاطلا صقانتت نإ ام هنإ . عيصرلا لفطلا ةلاح لاثملا ليبس ىلع ذخ

 ىتح ءالتمإلا ىف هتدعم أدبت نإ امو . خرصي هدجنف « رتوتلاو ضابقتإلا ىف هتدعم ادق يح

 وأ ءىداهلا بعللا وأ مونلا ىلع ارداق حبصيف « ةنزاوتملا ةيعيبطلا هتلاحل وع اد

 . ةاغانملا

 ىتاذلا نزاوتلا أدبمب اهريسفت نكمي ةيجولويبلا عفاودلا عيمج نأ دجن اذهل

 ىجولويسفلا ملاعلا هيرقبعل هفاشتكإ ىف لضفلا ناك ىذلا كلذ . (  سيزاتسويموهلا )

 وحن ىلعو ةراهمب انل فصي نأ عاطتسا ىذلاو ( 7 ) 1999 ةنس ©ةهطمه» نوناك رتلاو ريهشلا

 نئاكلا نأ نوناقلا اذه ىدؤمو . هتمالس ىلع ظافحلا لجأ نم مسجلا ءاضعأ هلمعت ام قيقد

 هل ةيرورضلاو ةيسيئرلا رصانعلا نم ددع ىلإ جاتحي هرارمتساو هئاقبب ظفتحي ىكل ىحلا
 مسجلا جاتحي كلذك . ماعطلاو « ( نيجسكألا ) ءاوهلاو « ءاملا : اهمهأ نم هفئاظو قيقحتل

 ىلإو « ةتباث ةرارح ةجردب ظافتحإلا نم هنكمت ىتلا لئاسولا ضعب ىلإو « مونلاو ةحارلل
 . اهبنجتو رطاخملا كاردإ نم هنكمي ( ملألا ) راذنإ زاهج

 ىف نئاكلا كولس هجوت ىهف ةيوضعلا تاجاحلل ةيسيئرلا ةفيظولا رولبتت انه نمو
 ريثي امو . نزاوت ةلاح ىف ةيلخادلا ةيوضعلا ةئيبلاب ظافتحإلا ىلع لمعلا اهنأش نم تاهاجتإ

 أشني ىذلا لالتخإلا وأ . ةقباسلا رصانعلا ضعب ىف ثدحي ىذلا صقنلا وه تاجاحلا هذه

 رطخلاو « مونلا صقنو « ةرارحلا تاريغت ببسب ىوضعلا هنزاوتب مسجلا ظافتحإ مدعل ةجيتت
 . ىلخادلا نزاوتلا أدبم حضوي ام وه لكشلا اذهب كولسلا ريسو . ىجراخلا

 فئاظو ءاملع نإف هالوتت ةيلخاد ءاضعأ كانه لهو ىلخادلا نزاوتلا متي فيك امأ

 امنإ ءاضعألا فئاظو نزاوتب ظافتحإلل متت ىتلا تاطاشنلا نم اريثك نأ ا 3 نونيبي ءاضعألا

 ىذلا سومالثوبيهلا اهتلثمأ نمو . خملا ىف ىكيتاموتألا طبضلا ةزهجأ ضعب لضفب ايلآ مثي

 انايالخ شمكنت تصقن نإو « قرعلا زارفإ دادزي تداز نإف مسجلا ةرارح طبض ىلوتي

 . ةيعيبطلا هترارحل مسجلا ةدوعل ةبسانملا لئاسولا دجن نأ ىلا دعترنو

 (8) طلت عمدا دلو
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 صقنلل تارشؤم اهنأ ىلع : ةيوضعلا عفاودلا اهب لمعت ىتلا ةيفيكلا رسفن نأ نكمي اذكه
 . لوبقملا ىعيبطلا نزاوتلا نم ةلاح ىلإ هب ةدوعلل ممجلا لخاد ثدحي ىذلا لالتخإلا وأ

 لك سقي نأ عيطتسي' ال ئلخادلا نزاوتلا ادبم نأ ىف لداجي ( 4 ) ءاملعلا نطعب نأ ىلع

 « ةمومألا عفاود نأب ديؤي ام ىلع نوثحابلا رثعي ملف . ايوضع اهنم ناك ام ىتح « عفاودلا

 . ىلخادلا نزاوتلا ىف لالتخإ دوجوب طبترت ىكرحلا طاشنلا ىف ةبغرلاو « ةيسنجلا ةبغرلاو

 هنم بناج ىف عضخي ناسنإلا ةلاح ىف ةيجولويسفلا عفاودلا ضعب عابشإ نأ اذه ىنعمو
 عفادلا ةلاح ىف ثدحي امك كلذو . ةيراضحلاو ةيعامتجإلا لماوعللو « نارملاو ملعتلل
 . هنع ريبعتلا ىف ةيعامتجإلاو ةيراضحلا دويقلا ضعبل ةجيتن هتدح تفخت دق ىذلا ىسنجلا

 ةينيد تالاح ىف هنأش نم ليلقتلا نكمي كولسلا ىف هريثأت نإف عوجلا عفاد ةلاح ىف ىتحو

 ( ماعطلا نع بارضإلا تالاح ىف امك ) ةيسايس وأ ةيدئاقع بابسأل وأ ( فوصتلاك )

 اهنم لك لمعي ةلزعنم عفاود اهنأ ىلع ةيوضعلا عفاودلل رظنلا نم ولسام انرذحيو
 - ايتقوولو - عوجلا عفاد ءاضرإو ماعطلل ةجاحلا عابشإ نكمملا نمف .رخآلا نع القتسم

 . )١( ءاملا نم بوك لوانت وأ « ةراجيس نيخدتب

 ةيوضع تاريغتب طبتري - عوجلاك - ةيوضعلا عفاودلا ضعب ةراثإ نأ أدب نإو ىتح
 ةيصخشلا ءازجأ ةيقب نع القتسم لمعي ال ىوضعلا عفادلا نإف « ةدعملا ىف ةعضومتمو ةددحم

 مغرلابو . مسجلا تاجايتحا نم رثكأ ماعطلا لوانت ىف رمتسن دقف . ةملعتملا تاربخلا نعو

 وأ نيرخآلا ةكراشم ىف ةبغرلاك « ةيعامتجإ لماوع ببسب - ةدعملا تاضابقنا فقوت نم
 ماعطلا ةحئار ببسب وأ . بائتكإلا تالاح ىف ضعبلا ىدل ثدحي امك . ةيسفن لماوع

 .( نزولا ةدايزو ةنمملا ىلإ ىدؤي ام اذهو ) . ماعطلا ةدئام ىلع هعونت وأ ةذافنلا

 نأ نيبت براجتلا ىدحإ ىفف ةيوضع ةجاح دوجول هلماكب هدر نكمي ال بارشلا ىتح
 ءاملا نم نامرحلا اهيف عقوتت ىتلا مايألا ىف دادزت نارئفلا اهبرشت ىتلا هايملا ةيمك لدعم

 نحنف ةيوضع تاجايتحإ عابشإل متي ال لئاوسلا لوانت نأ دجن رشبلا نيب ىتحو «(9)

 وأ ةيعامتجإ بابسأل نكلو ليلغلا ءافطإل ال انايحأ ةيزاغلا هايملاو ةوهقلاو ىاشلا برشن
 ةدايزو هيبنتلل ةلواحمك ةوهقلاو ىاشلا برشي ضعبلاف . كلذ نع نوكت ام دعبأ ةيسفن

 . ةفايضلا بجاوب مايقلاو « ةيلستلاو ةيعامتجإلا ةكراشملل رخآلا ضعبلا امنيب « ةظقيلا



 كلتل رثكأ اديكأت دجيسف « ناسنإلا دنع ىسنجلا عفادلا ىف رظنلا ءرملا نعمأ ولو

 ناسنإلا نأو . اهل ةباجتسإلاو اهعابشإ ىف ملعتلل عضخت ةيوضعلا انعفاود نأ ىهو ةقيقحلا

 لعافتلا نم عبنت امنإ تاباجتسإ نم هنم ردصي ام نأو . لماكتم نئاكك ماع لكشب لمعي
 : ةيجراخلاو ةيلخادلا طورشلا فلتخم نيب

 عضخت ةيسنجلا ةبغرلا نأ ( ىجولويسفلا ) ءاضعألا فئاظو ءاملع نيب فورعملا نمف

 تازارفإلا مكارتل ةجيتن ةيلسانتلا ءاضعألا تارتوت ىف 'لثمتت ةيلخاد ةيوضع تاريغتل

 نم .نلختلاب فقوتت نأ. نطرتفي علا نحلل 'ةعاحلا 'نوكتف : ةيفجلا .ةنغلل ”ةينومرهلا

 . ىفيظولا نزاوتلا نم ةلاحل مسجلا ةدوع ىلاتلابو ىنومرهلا ضئافلا

 « ةيصخشلاو ةيعامتجإلا تاربخلل عضخت سنجلل ةجاحلا نأ نيم ةقمفتم ةزطن نأ ىلع

 اهنأش نم ليلقتلا وأ « ةجاحلا هذه ةيوقت ىلع دعاست نأ امإ اهنأش نم ىتلا « ةيسفنلا ةلاحلاو

 ةيسنج تالكشم ةقيقحلا يف هيلع قلطن امو . ةبلخادلا ةينومرهلا تاريغتلا نع رظنلا ضغب
 ريغ ةجاحلا هذهل هعابشإ نم لعجت صخشلا ىبل ةصاخ افورظ كانه نأ ىلإ ريشي امنإ

 ليقرب  ةيناقإلا تاممعملا نقدم ىتحلا نيشتلا :نالؤرم نتوهوملا ريغتلا عم هفاكتف

 بحلاك ةيباجيإلا وأ لجخلا وأ بنذلاك ةيبلسلا رعاشملاو تاهاجتإلا نم ريثكب
 ةيضرأ ىلع فقيل دتمي ناسنإلا دنع ىسنجلا عفادلا عابشإ نإف « نيعم صخشل باذجنإلاو
 . اهدحو ةيلخادلا ةيوضعلا تاريغتلاب ةطبترملا كلت نم اعاستإ رثكأ

 : ةيوضعلا عفاودلا ىف مكحتلا

 و: ةدايزلاب اهيف مكحتلا نذإ نكمي ةيوضعلا تاجاحلا نإف « كلذك كلذ ناك اذإو
 قلخل رفاضتت ىتلا ةرثؤملا طورشلا عضي نأ ىف ىبيرجتلا ثحبلا حجن دقو . ناصقنلا
 هتقاعإ وأ هتيوقت ا عقادلا

 براجتلا ىف تاناويحلا ىدل دادزت ماعطلا ىف ةبغرلاو عفادلاف : نامرحلا ( أ )
 نأ دعب ةيناث لكأيل دوعي جاجدلا نأ براجتلا دحأ تنيب دقو . اهنع هداعبإ ةلاح ىف ةيلمعملا
 نيتسو ةعبس ىلإ هلكأي ام ةيمك ىف ةدايزلا لصتو . ماعطلا داعبإ درجمل عبش دق نوكي
 ماقأ دقف ناسنإلا ىلع اذه قيطنيو . تارم ةدع هل اهاندعأو بوبحلا هنع اندعبأ ام اذإ ةئاملاب
 ىوقي ىسنجلا عفادلا نأ ساسأ ىلع ىسفنلا ليلحتلا ىف هتيرظن نم اريبك اءزج ديورف
 . ىسنجلا (؟ نامرحلا ) تبكلل ةجيتن طشنيو
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 دقف « ناويحلا ىف هنع ةفلتخم ةقيرطب رثؤي ىناسنإلا كولسلا ىلع نامرحلا ريثأت نكل
 دقف لاوحألا هذه لثم ىفو نامرحلل هكاردإ نم ريغيو ءرخآ فدهب افده ناسنإلا لدبتسي
 تقولا ىف ءاملعلا نيب دقتعملا نمف اذهلو . دويقلا ضعب هيلع تضرف ىذلا عفادلا دادزي ال
 اهنأو ناسنإلا ىدل ةيوضعلا عفاودلا ةراثإل ةبسنلاب اهيف غلابم ةيضرف نامرحلا ةيضرف نأ نهارلا
 . بولطملا رثألل ىدؤت ىتح اهعم ىرخأ طورشل جاتحت

 وأ بيرقلا ليقتسملا ىف لماكلا عابشإلاب تاعقوت ةراشتسإ نأ نيبت كلذك (ب )
 لوصول ىحلا. نئاكلا ةبغر ديزي نأ هنأش نم حاجنلا ىف لمألا هيلع قلطن نأ نكمي ام
 . ةجاحلا عابشإل ةيمارلا فادعألل

 ىتلا ةيئيبلا ثداوحلا بسحب رخآل تقو نم ىوضعلا عفادلا ةوق ةجرد فلتخت ( ج )
 طاشنلا ىف وأ ماعطلا ىف ةبغرلا ام صخش ىدل دادزت دقف . هعابشإ وأ هتراثإل ىدؤت
 ةحئارك ةيئيبلا ثداوحلا بسحب صقنت وأ دادزت دق زفاحلا نع هريبعت ةوق نكل . ىسنجلا
 ىتلا سانلاو معاطملا ةدهاشمو « ماعطلا ةحئارف . ةحاتملا ةيسنجلا تاهيينتلا و أ « ماعطلا
 ةبجو رخآ ذنم ةيضقنملا ةرتفلا تناك نإو ىتح لكألا ئف ةبغرلا:ريثت نأ اهنأش نم لكأت
 5 ةريصق

 كانه نكل . ةدعملا تاضابقناب ساسحإلا اهردصم ةيوضع ةجاح عوجلا ( ٠٠١ لكش )
 تفقوت ىتم نوسحي ال مهنإف اولكأ اذإو . كلذل ةجاح دوجو نود ىتح نولكأي صاخشأ
 دادزي صاخشألا ءالؤه . ةجاحلا فقوت نم مغرلاب ىتح نولكأي مهف . ضابقنإلا نع ةدعملا

 ىلع صخشلا بيردتب نكلو 2« ميجيرلاب» ال نآلا اهجالع نكمي ىتلاو . ةنمسلل مهليم
 تاهبنملا داعبإو « ةيضايرلا تابيردتلاو « ءالتمإلاب ساسحإلا دنع لكألا نع فقوتلا
 . تابجولا نيب ةفيفشلا تالكألا فقوتو « لكألل ةريثملا
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 0مماعرا عل طرب 111 تيصاطتمع - فم كامصرو ةنعةصصأأ

 ريثك باستكا ىلع دعاسي ةيناودعلا جذامنلاب قلعتلاو هجوتلا نأ ثوحبلا نيبت ( ٠١١ لكش )
 « ةماعلا تاكلتمملا بيرختو « نيرخآلا ىلع ناودعلاك كولسلا نم ةمادهلا بناوجلا نم
 . ءاقدصألا للش نيب تاردخملاو ريقاقعلا ىطاعتو
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 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ

 (ه)

 'ةيجولويسفلا عفاودلا اهمهأ نم نكل ىرشبلا كولسلل ةهجوملا عفاودلا عونتت ( ٠١١ لكش )
 نع ثحبلاك ةيعامتجالا عفاودلاو ( ب لكشلا ) ملاعلا فاشكتساو (أ لكشلا ) ماعطلاك
 تاذلا قيقحتو ( د لكشلا ) قوفتلا وأ زاجنإلاك ةيبصخشلا عفاودلاو « ( ج لكشلا ) ءامتنالا
 .( ه لكشلا )

 ل خه



 ةيعامتجإلا - ةيصخشلا عفاودلا
 عفاودلا مسا انايحأ اهيلع قلطن اذهل « ىئايميك - ىوضع ساسأ تاذ ريغ اهمومع ىف ىه

 ببسي رخآلا ضعبلا نود دارفألا ضعب كولس ىف دارطأب ثدحت اهنأ ىلإ ةراشإلل ةبستكملا
 +: ىعامتجإ وأ قدرف ردصه تاك ةضاخ تاربخ

 ةيصخشلا تاجاحلا مئاوقف « اهفينصت ةلأسم عفاودلا هذهب ةقلعتملا ةماهلا لئاسملا نمو

 جاتحت ةلأسم دعي لازي ال اهفينصتل قرطلا لضفأ نإف كلذ عمو . تارشعلا لصت ةيعامتجإلاو
 تيقل ىتلا ةدرفنملا عفاودلا ضعب ىنثتسي نأ الإ ءرملا عيطتسي الو . ةساردلاو ثحبلل
 !/1انن1)28' ىراوم ىرنه اهعضو ىتلا تاجاحلا ةمئاق لثم كلذو نيثحابلا نم اغلاب امامتهإ
 ءامتنإلاو 2ء(5١ 2٠١ ٠١١ ) ةوقلل ةجاحلاو ء(5 ٠.5 :3) زاجنإلل ةجاحلاو ء(١؟)

 مث الوأ ىفسلف لكشب ىسفنلا ثحبلا تجلو ىتلا تاذلا قيقحتل ةجاحلا نع الضف «( ) ٠68

 نم جذامن حرش ىف أدبن نأ لبق نكل . ( ؟) نهارلا تقولا ىف نيثحابلا مامتهإ ىقلت تذخأ
 بسحب عفاودلا نم نيتريبك نيتفئاطل مسقنت اهنأ ىلع اهجلاعن نأ نسحي هنإف تاجاحلا هذه
 : اهعابشإل ةبوغرملا تابلطتملا

 لقتسم لكشب اهعابشإ درفلل نكمي ىتلا عفاودلا ىهو : ةيبصخشلا عفاودلا ( أ )
 , تاذلا قيقحت لثم كلذو . اهعابشإ ىف حاجنلل مهدييأتو نيرخآلا دوجول ةرورض نودو
 . خلإ ... ديدجتلل ةجاحلاو « ريكفتلا لالقتساو « قوفتلاو « تاذلا ديكأتو

 دوجو وه اهقيقحتل ىسيئرلا طرشلا نوكي ىتلاو : ةيعامتجإلا عفاودلا ( ب )
 دعب اميف مدقنسو . دييأتلل ةجاحلاو « ىعامتجإلا ءامتنإلاو «ريثأتلاو ةوقلا عفادك نيرخآلا
 . امهنم عون لك نع ةلصفم ةملك

 : ةيعامتجإلا ةيصخشلا عفاودلا باستكإ

 , اهباستكا ةيفيك ىلإ طبضلاب ريشن نأ ىقبيو « ةبستكم ةيعامتجإلا زفاوحلا نإ انلق
 . رشبلا كولس ىف عفاودلا اهبعلت ىتلا ةلئاهلا ةميقلا نم انيأر ىف عوضوملا اذه ةيمهأ عبنتو
 حلاصلا مدخي ال اهضعبو ٠ عمتجملاو درفلا حلاصل ةبولطمو ةبوغرم عفاودلا ضعب نأل ارظنو
 اهباستكإ ةيفيكب ماملإلا نإف . ( ةوقلل عفادلا تالاح ضعب ىف ىرنس امك ) ىعامتجإلا
 وه امم صلختلا ىف امإ اهب اديفتسم كلذل ةيسيئرلا ءىدابملاب ماملإلا ىلع صخشلا دعاستس
 : اهنم بوغرم وه ام هيوقت وأ « بوقرم ريغ
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 ةينادجولا ةباثإلاو « ( الثم ايادهلا ) ةيداملا ةباثإلاو عيجشتلا نأ نيبت دقف : ةباثإلا - ١
 ةيرورضلا عفاودلا ضعب ةيوقت ىلع دعاست ( ماستبإلا وأ رهظلا ىلع تبرلا وأ « ليبقتلا )

 حاجنلا دعب ايادهلا نأ تاساردلا دحأ نيبت نكلو .زاجنإلاو ىماردلا ليصحتلا لثم قوفتلل
 ماستبإلاك ىنادجولا باوثلا نم اريثأت لقأ هبجاو نم ءاهتنإلا وأ نيعم ءادأ ىف حجانلا لفطلل
 . قانعلاو ليبقتلاو

 اهدجي ىتلا ةرهشلاف ةباثإلا لاكشأ دحأ نم هتاذ لمعلا ءادأ ىف ىلعفلا حاجنلا ربتعيو
 دحأ نيبت اميف - ءايكذألا لافطألاو . ديزملا ةباتكل هعفاد نم ديزت رشنلا دعب بتاكلا
 نيذلا ءايكذألا نم رثكأ زاجنإلا عفاد مهيدل دادزإ حاجنلل ةصرفلا مهل تحيتأ نمم - تاساردلا

 بيلاسأو ةيوبرتلا مظنلا لعلو ءربكأ احاجن قلخي حاجنلاف .( ؟) لشفلل نوضرعتي
 لشف فقاوم ىف ذيملتلا عضو نع دعبتف ةطيسبلا ةقيقحلا هذه نم ديفتست اندالب ىف سيردتلا
 . ةرركتم طابحإو

 ةيبلس وأ ( حاجنلا ىف لمألاك ) ةيباجيإ تاعقوت ةراثإ نأ نيبت كلذك - ؟
 ىدحإ ىف . ةيصخشلاو ةيعامتجإلا عفاودلا ضعب ةراثإ ىلع دعاست ( لشفلا نم فوخلا )
 ةعومجملل نيب هنكل « ءاكذلل ارابتخإ بالطلا نم نيتعومجمل نيبرجملا دحأ ىطعأ تاساردلا

 ملف ةيناثلا ةعومجملا ىف امأ « مهمييقت ةيلمع ىف لخدتس رابتخإلا ىلع مهجئاتن نأ ىلوألا
 ءادأ نأ نيبتف . قيلعت نود رابتخإلا مهل ىطعأ دقف .رابتخإلا ىلع ءادألا ةيمهأب مهرعشي

 ةقيرطلا هذهب عفاودلا نم ةريثك ةراشتسإ نكميو . ةيرهوج ةدايز دادزي ىلوالا ةعومجملا
 نأ نم درفلا ىدل فوخلا ةراثإ دعب ءامتنإلا عفاد ةراثإ الثم نكمأ دقف ةوقلاو ءامتنالا ىعفادك

 ريدقتل ًارابتخإ ةعامجلا كلت دارفأ ءاطعإ رثإ « هضفرتس ( الثم لصفلا ةعامج ) ةعامجلا
 ةنيعم ةعامجل ءامتنإلا ىف ةبغرلا ةراثإ نكمي ردقلا سفنبو . اهدارفأ نم درف لك ةيبعش

 عفاد نأ دعب اميف ىرتسو . ةعامجلا كلتل ءامتنإلاو ماضنإلا عفانم نع رابخأب وأ « ثيدحب

 ةسرامم نم هنكمي رود ىلع لوصحلا ىف حاجنلا صخشلا عقوتي امدنع اضيأ دادزي ةوقلا
 . ( ةيملع ةيعمج وأ « ةبلطلل داحتا ةسائر عقوتك ) ةوقلل هتجاح

 ةيدجلاو حومطلا بستكي نأ نكمي لفطلاف . اهب ءادتقإلا نكمي جذامن دوجو - «
 نأ لواحت ةريغصلا ةاتفلاو . تافصلا هذه كلتمي بألا ناك نإ ءزاجنإلاو لمعلل عفادلاو

 دعب اميف اهدعت ىتلا صئاصخلا نم اريثك - مألا تافرصت ةاكاحم لالخ نم - بستكت
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 اهب زيمتي ىتلا صئاصخلا نم ريثكلا نأ دجنو . ةمومألاو « ةيلوؤسملا عفاود نع ريبعتلل
 هتذمالت ىلإ لقتنت دق ىملعلا ثحبلا بحو « عالطتسإلا بحو ةيدجلا ىلع ةلادلاو ذاتسألا

 .(5) ءادتقإلاو ةاكاحملا لعفب

 زيمتن نأ ىفكي هنأو ىلآ لكشب ثدحت ةاكاحملا نأ كلذ نم مهفن نأ بجي ال هنأ ىلع
 جذامنلا ةاكاحم نأل كلذ . سوؤرملا وأ ذيملتلا وأ لفطلل لقتنت ىتح كلت وأ ةيصاخلا هذهب

 . ةودقلا وأ جذومنلاب © دحوت ثدحي نأو دبال لاعف لكشب هاك

 ىكلو . هتاكاحم ىف ةبغر دوجو عم هل باذجنإلاو جذومنلا لبقت وه دحوتلاب ىنعنو

 : ىتأي اميف لياجرأ اهلمجي طورش نم دبال الثم هيبأو لفطلا نيب دحوت ثدحي

 . هلافطأ عم تقولا ضعب ضقي نأو « ةرسألا ىف اميقم بألا نوكي نأ ( ) ١

 . نيفرطلا الكل ةعبشمو ةمهفتمو ةئفاد نيدلاولاب لفطلا ةقالع نوكت نأ ( ب )

 نوكي نأو « ةيلاعفلاو « ةيبذاجلا نم عفترم ردق ىلع لفطلل بألا نوكي نأ ( ج )
 نأل جذامنك مهئابآ ضفر ىلإ نوليمي نيرجاهملا لافطأ نأ نيبت اذهلو «٠ نيرخآلا نم الوبقم
 .( 4 ) ءابرغك مهلماعي عمتجملا

 نيبت دقف . ماده لكش تاذ ةيكولس عفاودو تاجاح باستكإ ىلع دحوتلا دعاسي انايحأو

 ىدل ةراضلا ريقاقعلا ىطاعتو « ةماعلا تاكلتمملا بيرختو « نيرخآلا ىلع ناودعلا نأ الثم

 اهل لمحي ءاقدصألا نم « ةلش » ربياعمب قهارملا دحوت ببسب متت امنإ نيقهارملا نم تائف

 اذإ الإ ةيباجيإ عفاود باستكإ ىلإ ةرورضلاب ىدؤي ال دحوتلا نإف اذهل . باجعإلا نم اريثك
 . كلذك هل اندرأ

 ضعب ةدايز ىلع لمعت : اهقيقحت بجي ةحضاو ريياعمو « لمعلل تابلطتم عبطو - ؛
 نم نوفقي امدنع نيفرشملا وأ ةذتاسألا وأ ءابألا نأ ودبيو .زاجنإلا عفاود ةصاخ عفاودلا

 بناوجلا ضعب ىلع دويقلا نوعضيو « ةضراعملا وأ « عيجشتلا فقوم ةفلتخلا كولسلا بناوج

 , تابلطتلا كلت صاصتمإ ىف ةبغر صخشلا ىدل قلخي اذه نإف « كولسلا نم ىرخألا

 « اندرفب نحنو ىتح انكولس حت ةيتاذ تابلطملا كلت حبصت ثيجحب « تاذلا لخاد اهجامدتسإو

 . ةددعتم ةيكولس عفاود بستكن نأ نكمي ةقيرطلا هذهبو . نيرخآلا نع دعبلا لك نيديعبو

 كل لعمال تناتمل
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 جاتحت ىتلا عفاودلا نم اهريغو ةيقالخألا عفاودلاو , لمعلا ىف ةداجإلاو قوفتلل ةجاحلاف
 . )١( ةيلمعلا هذهل اهياستكإ ىف عضخت « ةحضاو ةمراص ريياعم اهعابشإل

 ضعب لثمي ءىثلا اذه نأ انسسحأ اذإ دادزت ءىش ملعتل انتبغرف : فقوملاب لاعفنالا - ه

 ريثأتو . بينأتلا وأ « بوسرلاك ةيبلسلا جئاتنلا نم اريثك انبنجيس هماعت نأ وأ « ىدحتلا

 « بنذلاب راعشإلاو فيوختلاو بينأتلاف . نيريثكلل فو يعم رمأ عفادلا ةيوقت ىلع لاعفنإلا

 ةراثإ بلطتت ىتلا فقاوملا ف سانلا اهمدختسي بيلاسأ ودبي ني ايف اهلك باقعلا عاقيإب ديدهتلاو

 « رثوتلل ةراثإ هانعم لاعفنإلاو . نهار كولس ىف ريغت ثادحإ وأ ديدج كولس باستكإل عفادلا

 ناسنإلا عفاد دادزي اذهلو « هنم صلختلا ىف ابغار هلعجيو ىحلا نئاكلا نزاوتب لخي ءىش رتوتلاو

 . لاعفنإلا ريثأت تحت هطاشنو

 ريثأت تسرد ىلا ثوحبلا تنيب دقف - ايوق لاعفنإلا نوكي نأ نم رذحن نأ بجي نكل

 ىف ديدشلا ضافخغنإلا لثم كلذ ىف اهلثم رتوتلا ةدايز نأ عفاودلا ضعب ىلع رتوتلا ىوتسم

 ىأر اهب ماق براجتلا نم اددع لاثملا ليبس ىلع ذخأن . عفادلا طابحإ ىلإ ىدؤت رتوتلا

 نأ براجتلا دحأ ىف نيبت دقف . ةيلقعلا لكاشملا لح ىف راكتبإلاو عادبإلل ةجاحلا نع ( ؟ )هم

 ردقب لمعلا ىف عارسإلل مهيلع حلي ناك امدنع صاخشألا ضعب دنع ضفخنت ةيعاديإلا ةءافكلا

 اهيف راثي ال ىتلا طورشلا لظ ىف اضيأ ةءافكلا ضفخنتو « ( رتوتلا ةدايزل ةلواحمك ) ناكمإلا

 . عفاودلا ةدايزل بولطم رتوتلا نم انيعم ادح كانه نأ : نذإ اذه ىنعم . عوضوملاب ماتهإلا

 اضفخنم نوكي ال نأو . طابحإلاو « تتشتلا ريثي ثيحب ًادج اعفترم نوكي ال نأ ىلع نكل

 نيذه نيب طسو ىوتسم نم دبال لب . سعاقتلاو « دوكرلاو ةمهلا نادقف ىلإ ىدؤيف « ادج

 . طيشنتلاو عفدلل هريغ نم ةمئالم رثكأ ربتعي ىذلا وه نيفرطلا

 جذومن لالخ نم ةيصخشلا عفاودلا ( ه )

 نومتهملا نمؤي انكهو « عئاشلا لثملا لوقي اذكه : هدحو زبخلاب ناسنإلا .شيعي ال

 بير الف . كلذ كلوح نمل كنم ةطيس ةظحالم ديؤتسو . ةيرشبلا عفاودلا ةيجولكيسب

 عفاود اهكرحت ىمويلا مهكولس بناوجو ضعبلا مهضعب وحن نيرخآلا كولس نأ ظحالتس كنأ

 00 نع ثحبلا وأ « ةرطيسلا وأ « دييأتلا وأ « روهظلا بح وأ « ةسفانملا اهماوق ىرخأ

 تحت اهعضو نكمي الو « طقف ةيوضعلا بناوجلل ىمتنت هنت ال لماوع نم كلذ ريغ وأ « يصخشلا

 . ةيلوألا عفاودلا ةفئاط
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 اميف نيابتلا هجوأ انل رسفت نأ اهنأش نم ىرخأ ةيصخش عفاود دوجو ءاملعلا ضرتفا اذهل

 تاجاح قيقحتل ثدحت عفاودلا هذه . ةدحاولا فقاوملا ىف دارفألا تاباجتسإ نم ردصي

 هتامسو هميقو ةيصخشلا هتاربخ لالخ نم اهامنو درفلا اهماقأ ةصاخ فادهأ دوجوب ةقلعتم

 . هعم مهلعافت وأ نيرخآلاب هلعافت طامنأ لالخ نمو « ةيحان نم ةيجازملا

 ةدرفتملا ةعيبطلا انل حضوي نأ عاطتسا هنأ عقاودلا موهفمب روطتلا اذه ةميق رهظتو
 تافالتخإلا رسفت ىتلا كلت وأ ءرمعلا نم ةليوط تارتفل رمتست ىتلا كولسلا بناوجل

 هروطت لحارم ىف دحاولا درفلا ىلع أرطت ىتلا ىعسلاو طاشنلا تايوتسم ىف ةددعتملا

 . ىسفنلاو ىعامتجإلا

 ؟ اهباستكإ انل متي فيكو « ؟ عفاودلا كلت ىه امف

 ءاملعلا قفتي ملف . ةفلتخملا ةيصخشلا عفاودلا ءامسأب ةمئاق عضو ريسعلا نم نأ ةقيقحلا

 ذنم 142510 ولسام ماهاربإ هلعف ام اذه نأ ودبيو . اهانعم اهل ةيرظن ءوض ىف انيأر ىف
 :(5)) اماع نيثالث

 اهب ءاقترإلاو سفنلاب ومنلا ىأ تاذلا قيققحتل ةجاح انم لك ىدل نأ ولسام ىري

 تاذلا قيقحتل لوصولا ىلع رداق انم لك نأ اضيأ هيأر نمو . ةدوجوملا تايناكمإلا قيقحتو

 انعبشأ دق نوكن دعب الإ نكمي ال اذه نكل . ( ةيصخشلاب ءاقترإلل ايلعلا ةجاحلا اهتفصب )
 عابشإ ىف ركفي نل « هموي توق كلمي ال ىذلا ناسنالإف . ايندلا تاجايتحإلا نم رخآ اددع
 ًاءانبو . ماعطلل هتجاح نيمأت دعب الإ رعش ناويد ءارش وأ ةيقسوم ةعوطقم عامتسال هتجاح

 تاجاحلا هتدعاق ىفو ايلعلا تاجاحلا هتمق يف عقت عفاودلا نم ايمره اماظن حرتقي اذه ىلع

 : تايوتسم ةتس نم اهلمجم ىف تاجاحلا هذه نوكتت ( ٠١ - لكش رظنا ) ايندلا

 نم صلختلاو « مونلاو « بارشلاو ماعطلل ةجاحلاك : ةيجولويسفلا تاجاحلا - ١
 . تالضفلا

 . سنجلاو عالطتسإلا بحو « ةئيبلا فاشتكإ يف ةبغرلاك كلذو ةراثإلل ةجاحلا - ؟

 « ةيامحلا نع ثحبلاو « ملألا بنجت يف ةبغرلا اهرهاظم نمو : نامألل ةجاحلا - *
 . ةيويحلا تابلطتملا قيقحت ىلع نيرداقلا صاخشألا :ىلع دامتعإلاو « رارقتسإلاو

 عموما



 نمو - هناكمإب ناسنإ لك .«ولسام » هاري امك ةيرشبلا تاجاحلا جردم ( ٠١١ لكش )

 تاجاح عبشأ اذإ الإ كلذ هناكمإب سيل نكلو . تاذلا قيقحت ةلحرمل لوصولا - هفادهأ

 ىندأ

 انيضرأ دق نوكن نأ دعب هل لصن ىوتسم وهو : ءامتنإلاو بحلل ةجاحلا - ؛

 بحلا اهرهاظم نمو . نمألاب ةطبترملا تاجاحلاو - ةيجولويسفلا - ةيوضعلا تاجايتحإلا

 . ةدوملاو ةقادصلا ىلع ةمئاق تاقالع ريوطتو ٠ صخشل ءامتنإلا ىف ةبغرلاو

 « ةوقلا ىف ةبغرلا : اهرهاظم نمو ىرخأ ةيحان نم نورخآلا انمرتحي نأل ةجاحلاو

 ؛ ةيمهألاو ةناكملاو ةرهشلا ىف ةبغرلا نع الضف « لالقتسإلاو ةقثلاو ةءافكلاو « زاجنإلاو

 . ىعامتجإلا فارتعإلاو

 كدعاستو « اهبحت يتلا ءايشألا لعفت نأل ةجاحلا ىأ : تاذلا قيقحتل ةجاحلا - +

 صخشل عبطلاب نكمي الو تاجاحلا نم ىوتسم ىلعأ لثمت ىهو . اهلعفل ةصاخلا كتعيبط

 -مواك



 مدقنسو . ىندألا تايوتسملا اهبلطتت ىتلا تاجاحلا ىضرأ دق نوكي نأ دعب الإ اهل لصي نأ
 . دعب اميف ةجاحلا هذه صئاصخ نع ايبسن ةلصفم ةملك

 ةيسفنلا عفاودلا عاونأب ةمئاق لثمت اهتفصب ةقباسلا ةتسلا تايوتسملا هذهل رظنلا نكميو

 نأ نود كلت هتيرظن ماقأ هنأ «ولسام » ىلع ذخؤي نأ نم مغرلاب كلذ . ناديملا ىف ةماهلا
 ةلأسم دعب لازي ال عفاودلا فينصت نإف كلذ عمو . هرظن ةهجو ديؤت ةيفاك اثوحب مدقي

 . انرشأ اميف ىملعلا ثحبلا نم ديزملل.جاتحت

 عفاود كانه نأ ىسني هلعج ةيرشبلا ةعيبطلاب ديدشلا هلؤافت نأ ولسام ىلع ذخؤي كلذك

 اميف اهلك ... ةيدرف تانحاشم ىف لوخدلاو ٠ كراعملاو بورحلا لاعشإو نيرخآلاب ىذألا
 . عمتجملاو درفلا ىدل ةيسيئرلا تاجايتحإلا دحأ لكشت ودبي

 ىرشبلا كولسلا ىف ةمادهلا بناوجلا نم اريثك رسفت ةيبلسلا تاجاحلا هذه تناك املو

 ىلع بجي هنإف ىمايسلا داهطضإلاو « ةماعلا تاكلتمملا بيرختو « بورحلاو « بصعتلاك
 نم ريغي نل انلؤافتف ةيباجيإلا عفاودلل ائفاكم امامتهإ اهولوي نأ ةيسفنلا اياضقلاب نيمتهملا
 بناجلا. اذه جالع ىلإ ىدؤي نل ناسنإلا نم رمدملا بناجلل انلهاجتو « ىناسنإلا عقاولا ةروص
 .:ةطيق وا

 : ةيصخشلا عفاودلا دحأل جذومن

 ىناسنإلا ىعسلا : تاذلا قيقحتل ةجاحلا

 عقاو ىلإ تايناكمإلا ليوحت وحن
 وحن هيعس ىف ناسئإلل ةبسنلاب علطتلا تايوتسم ىلعأ - ولسام امدنع - عفادلا اذه لثمي

 ىذلا نانفلاف . اهكلمتن ىتلا ةيقيقحلا تايناكمإلاو هب موقن ىذلا كولسلا نيب قباطتلا قيقحت

 دعب لصي مل . ةحول وأ ةديصق وأ ةصق جاتنإ ىف هتبغر عم هب موقي ىذلا لمعلا ضراعتي
 . هيدلام نسحأ جتني نأ عيطتسي امدنع طقف هنإ . ةيتاذلا هتايناكمإ قيقحتل هتجاح عابشإل

 هتاجاح عبشأ هنأب هيلع مكحلا عيطتسن ىتح هتاردقو « هبهاومو « هتايناكمإ لك لغتسي نأو
 . تاذلا قيقحتل

- 



 لثم كلذ ىف اهلثم - تاذلا قيقحتل ةجاحلا نع ريبعتلا اهذختي ىتلا رهاظملا فلتختو
 ىنفلا عادبإلا ىف ةبعر ضعبلا دنع ذختت دقف رخآ ىلإ درف نم - ىرخألا ةيناسنإلا تاجاحلا
 ضبا دعو. ةيضايولا :تاعلألا» نق ةيفر لعق دفع رخآلا)' ىذعلاا دنع ام *ءيئلعلاو

 براشملاو لاكشألا نإف «٠ ىرخأ ةرابعب . ةيلاثم امأ وأ ابأ نوكي نأ درجم ىف « ثلاثلا

 هتبغر عم" ةمغانتمو « ةقباطتم درفلا ةايح حبصت نأ : ادحاو ىقبي فدهلا نكلو . فلتخت

 ةميق نع ةربعم مأ « ةيملع مأ « ةينف ةيعادبإ تناك اءاوس : ةيعيبطلا هتايناكمإو ةيقيقحلا
 . خلإ .... ةيعامتجإ وأ ةيضاير وأ ةيسايس

 دويقلا نم اريثك ربع دق - عبطلاب - نوكي نأ دبال ىوتسملا اذهل درفلا لصي ىكلو

 تاجاحلا كلت تناك اءاوس . ةيسيئرلا ىرخألا تاجاحلا نم اريثك عبشأو « زجاوحلاو

 تأ تنال أ 65: ) ريدقتلاو بحلا ةةعيناس وأ ةرارقتناو : ةثمار ةقلعتم تاجاح:وأ ةيوشع

 . اهنع انثدحت ىتلا ةقباسلا ةسمخلا تايوتسملا حاجنب عبشي نأ عاطتسا دق نوكي

 ةماع صئاصخ كانه نإف ءام صخش دنع تاذلا قيقحت هذختي ىذلا لكشلا ناك امهمو

 مل نمب ةنراقملاب تاذلا قيقحتل مهتجاح عابشإ ىف اوحجن نيذلا صاخشألا زيمت اهنأ نيبت
 نيبتت نأ لواحو اهسرداو « اهاوتحم ىف نّممتو « ىلي اميف اهأرقا . دعب كلذ نم اونكمتي
 نم ةلحرملا هذهل تلصو دق لعفلاب تنك اذإ امو . كتاذ قيقحت نع كقوعت ىتلا تاقوعملا
 : تاذلا قيقحت ما »وم

 ١- نيرخآلا ىلع بئاصلا مكحلا ىلع ةردقلاو : عقاولا كاردإ ىف ةءافكلا «

 ىف حجانلا صخشلاف . تنأ اهبحتو « نورخآلا اهبغري ةلهس ةيعامتجإ تاقالع نيوكتو
 نم مهفي نأ ةلوهسب عيطتسيو « نيرخآلا ىلع قيقدلا مكحلا ىف اضيأ حجني تاذلا قيقحت

 نازتإلا نم ةعفترملا تايوتسملا ىوذ نم بالطلا نأ نيبت اذهلو . قدصي وأ « عدخي مهنم
 مهتذتاسأ ىلع قدأ ماكحأ نيوكت ىلع مهريغ نم ردقأ « ةيسفنلا ةحصلاو « ةقثلاو ىسفنلا «

 ةذتاسألا ءالؤه عفاود ريدقت ىلع ةردق رثكأو .

 اررحت رثكأ مهتاوذ نوققحي نيذلا صاخشألاف اذهلو : نيرخآلاو سفنلا لبقت -؟

 مهف اذهلو . اهدقن وأ تاذلا نم ءازجأ ضفر ىلع لدت ىتلا رعاشملاو « بنذلاو . قلقلا نم

 نم ةصاخلا مهتايحب عاتمتسإلا ىلع ةردق رثكأو « ةديج لكألل مهتيهشو « اديج نوماني

 ةيرشبلا ءاطخألاو فعضلا هجوأ عم حماستلاو لبقتلا ىلع ةمئاق نيرخآلاب مهتاقالع . مهريغ

 . اهريبعت نكمي ال ىتلا

 وع



 قيقحت ةيلمع ىف نويحي نيذلا دارفألاف : كولسلا ىف ةطاسبلاو ةيئاقلتلا -»

 تابثإ ىف ةدهاجملا وأ . عنصتلا نع'دعبلاو « كولسلا ىف ةطاسبلل بلاغلا ىف نوليمي سفنلا
 هجتي ةطيحملا رومألاب مهيعوو ىركفلا مهملاع نإف .« كلذ عمو « ىبلس لكشب تانلا

 نع نوزجعي مهنأ ىنعت ال « ىعامتجإلا كولسلا ىف مهتطاسب نأ ىأ ديقعتلاو بيكرتلل
 نع انثوحب ىف انتيحان نم انفشتكا دقف اذهلو . تادرجملاو ةدقعملا ةيركفلا رومألا ةجلاعم
 نم اهاجتا رثكأ ةلاصألا ىف نيعفترملا نأ ء رصم ىف عادبإلاو ةلاصألا ىف ةعفترملا ةيصخشلا
 - مهنأ ىلع . ةيمويلا فقاوملا ىف تالماجملاو « لاصتإلا لويم نع ريبعتلا وحن نيضفخنملا
 . مكحلاو ىأرلا ىف لالقتسإلل الثم رثكأ - تقولا سفن ىف

 ةيتاذلا تالكشملا نم مامتهالا نم رثكأ تاذلا جراخ تالكشمب مامتهإلا - ؛

 , ةيتاذ تاجايتحإ ىف قارغإلا نم الدب مهعقاو تالكشم ىلع نوزكري مهنأ ىنعمب : ةقيضلا
 اسح رثكأو « مهعقاوب اطابترإ رثكأ مهنأ امئاد نورعشي مهتاوذ قيقحت ىف نوحجانلاف . ةرشابم
 . نبغ وأ داهطضا « مالس وأ برح نم ةماعلا اياضقلا وحن مهريغ نم ةيعامتجإلا ةيلوؤسملاب
 ةيهافرو بجاولاو مازتلإلا بلطتت ةماع لامعأ وحن مهتاقاط هيجوت ىلع ةردق رثكأ مهنأ امك
 نورطضم وأ « نونوبغم مهنأ وأ ٠ ةيحضتلاب وُسحي نأ نود « كلذ نولعفي مهو . نيرخآلا
 . كلذ لمعل

 ىف مهتاوذ قيقحت اوعاطتسا نم ةيبلاغ نأ اضيأ نيبت : ةيصوصخلل ةجاحلا - ه

 اوناك « مهتايناكمإو ايلعلا مهفادهأ قيقحت اوعاطتساو ٠ ىركفلاو ىنفلاو ىسايسلا خيراتلا
 ةهجاوم دنع أدهأ مهتالاعفنإ نأ دجن اذهلو . تاقوألا ضعب ىف لازعنإلاو ةدحولا نولضفي
 ظفحتلاو ؛ شأجلا ةطابرو « ءودهلاب ظافتحإلا ىلع نوردقي مهف . ةرشابملا ةيمويلا ثادحألا
 . نيرخآلل وأ مهل ثراوكلا ضعب ثودح دنع وأ « ةبعصلا فقوملا ىف تالاعفتالا لطبق
 مهتردق نأ ودبيو . تالكشملا اهحرطت ىتلا تالاعفنإلا ىف نوقرغي ال مهف ؛ ىرخأ ةرابعب
 كلتل اهنوعضي ىتلا مهتاريسفت نع جتني امنإ « ةيلاعفنإلا فقاوملا ىف طبضلا اذه ىلع
 بلاوقلاو « ةعئاشلا راكفألا ىلع دامتعإلا نم الدب تاريسفتلا كلتب مهناميإو ٠ فقاوملا
 . فقاوملل مهريسفت ىلع سكعنت ىتلاو نورخآلا اهلمحي ىتلا ةيركفلا

 نأ ىنعمب : نيرخآلا نم نوع نود فرصتلا ىف ةيرحلاو لالقتسإلا - ١
 مدعو طاشنلاو فرصتلا ىلع ةردقلا ىف نمكت تاذلا - قيقحت ةيلمع نوشيعي نم ىدل ةميقلا
 لكشب ايئاقلت نوفرصتي مهو . بئاصملاو « نامرحلاو « تاطابحإلا هجو ىف ىعادتلا
 . ةيداملا ةيجراخلا تآفاكملا وأ ٠ ىجراخلا دييأتلا نع رظنلا ضغب « لقتسم
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 نم ريثك ىلع كلذ سكعنيو : ديدجو ليمج وه امل ريدقتلاو قوذتلا -
 لاكشألا عمو « ةعيبطلا عمو « ( تاناويحلاو « لافطألا عم ) نيرخآلا عم مهكولس بناوج

 اذه ىف قالطنإلاو مهرعاشم نع ريبعتلا ىلع ةردق رثكأ مهف . نفو ىقيسوم نم ةينفلا
 . ةيلامجلا مهريياعمو « قوذتلا ىف مهطامنأ عم ىشمتي امدنع ريبعتلا

 نأ ىنعمب : ىنيدلا قارغتسإلاب هبشأ اقارغإ ةربخلاو لمعلا ىف قارغإلا - 8
 "نَمو هسفن اهيف ىسني ؛«لمعي ام ءادأ ىف ةليوط تاظحل هيلع رمت دق « هتاذل ققحملا صخشلا

 هتاقالعو همالحأ امبرو « هزيكرتو هساسحإ هيلع كلمتي الماك اماحتلإ هلمع عم محتلي . هلوح

 6) ةمقلا - ةريخب ةربخلا هذه « ولسام » ىمسيو . نيرخآلاب

 نيرخآلاب مهتاوذ اوققح نيذلا تاقالع : نيرخآلاو ملاعلاب قيثولا دحوتلا - 9
 ععورم عاج ةءط قلك عع ىناملألا حلطصملاب مهفصو حلصي اذهل . عابشإلاو لبقتلاو قمعلل هجتت

 ليملاو « فطاعتلاو نيرخآلا لبقت كلذ نضتيو . ملاعلابو نوكلاب قيثولا دحوتلا ىأ ةثطا

 ضعب نم بضغو ظيغو «ربص ذافن نم انايحأ مهكلمتي دق امم مغرلاب ٠ ةدجنلاو نوعلل
 : نيرخآلا نم ردصت ىتلا ءاقمحلا تافرصتلا

 مهريغ نع مهزيمت كولسلا نم بناوج ىف لثمتيو : ىطارقميدلا قلخلا - ٠
 وأ « نطولا وأ « ةيعامتجإلا ةقبطلا وأ سنجلا نع رظنلا ضغب « ةقادصلاو دولا حور اهماوق
 « عنصتملا ريغ عضاوتلا حور ىف - كلذك - ىطارقميدلا مهقلخ لثمتيو . نيدلا وأ « نوللا

 زيمي امع رظنلا ضعب « مهتاراهمو مهنونفو مهمولعو نيرخآلا تاربخ نم ملعتلا ىف ةبغرلاو

 . ةيجراخ رهاظم نم نيرخآلا ءالؤه

 نوقوذتي ال مهف . ءادع وأ مكهت وأ ةيرخس نود نكل : ةباعدلاو حرملا سح 1١-

 بضغلاو ناودعلا ىلع لدت ىتلا وأ « ةنيعم ةئف وأ ةقبط نم ةيرخسلا نم عبنت ىتلا تاكنلا

 ذاختإ ىف لثمتي ىذلا ىفسلفلا ىنعملل برقأ حرملاب مهسح . بذاكلا قوفتلا وأ « موتكملا

 اهيف دادزي ىتلا فقاوملاو « رورغلاو ةعنطصملا فقاوملا ءازإ ةطاسبلاو حرملاب زيمتي هاجتإ

 ديدرت وأ « جيرهتلا » نع فلتختو « ةيئاقلتلاب زيمتتو فقوملا نم مهتاباعد عبنتو .رتوتلا
 . ةظوفحملا تاكنلا

 هيب | م عمل عمم عمعع.
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 لثم هتاذل ققحملا صخشلا نوكي نأ كلذ ىنعم سيلو : ةلاصألاو عادبإلا - ١

 هل نوكي نأ اضيأ كلذ ىنعم سيلو . باهولا دبع دمحم وأ نيسح هط وأ ؛ ىقوش دمحأ

 : امهماوق « ةيصخشلا ىف تاهاجتإ نع ربعت ةلاصألاو عادبإلاف . ةيفيلأت ةيعادبإ لامعأ وأ لمع

 بحو « باجعإلاو شاهدنإلا ؛ عالطتسإلا بحو « هقوذتو فيرط وأ ديدج وه امل لبقتلا

 قرغت ىتلا لزنملا ةديس نوكت ىنعملا اذهبو . هيلع هتفاضإو هل هقوذتو لمعي امل ناسنإلا

 ققحملا عدبملا عونلا نم اهدالوأو اهجوزلو اهل ماعطلا نم ةبجو دادعإ ىف نئفتو بحب

 راكتبإ ساسأ ىلع هروهمجب هتاقالع نّوكيو « هلمع بحي ىذلا فظوملا نوكي كلذك . هتاذل

 كلذكو . ةنكمم ةروص عرسأو نسحأب هتامدخ ميدقت ىلع هدعاست ىتلا لئاسولا فلتخم

 ةعفادلاو ةئفادلا هتاقالع لالخ نم هتذمالتل هضرعيو « هلمع ىف نئفتي ىذلا سردملا نوكي

 دويق الو ىعادبإلا هاجتإلل دودح الف . سردلاو ثحبلاب فغشلاو ليصحتلا نم ديزملا وحن مهل
 ىلع ةمئاق هلمعب درفلا ةقالع نأ املاط هب ديفتسي نأ نم هتنهم نكت امهم درفلا عنمت

 . تاذلا - قيقحت

 طوغضلا ةمواقمب اضيأ مهتايناكمإو : مهتاوذ قيقحت ىلع نورداقلا زيمتي - ٠؟

 دئاسلا فرعلا لبقت ةيديلقت تانئاك ىلإ مهلوحت نأ لواحت ىتلا ةماعلا ةيراضحلاو ةيعامتجإلا
 لك ءازإ ٠ لقتسملا ريكفتلاب ظافتحإلا ىلع مهتردق ىف مهتمواقم لثمتتو . ةلماك ةيبلسب
 قوذ ليكشتل - ىعو نود وأ - ىعوب متت ىتلا تالواحملاو « ةيمويلا ةيعامتجإلا طوغضلا

 ةيسايسلا ةزهجألا اهسرامت ىتلا ءاطخألاب ايعو رثكأ مهف اذهل . مهتايقلخو « نيرخآلا
 ىعولا اذه نم مغرلابو . ةهفاتلا اهجماربب ةعاذإلاو نويزفيلتلا ةزهجأ لالخ نم ةيعامتجإلاو
 رييغت ىلع دعاسي بولسأ ىلإ اولصو دق مهنأ ودبي ذإ « ةباعدو اءوده رثكأ مهنإف « ةمواقملاو
 , تائحاشم ىف لوخدلا نود ء ( نيرخآلا لمع وأ مهلمع لالخ نم ) ةيجراخلا ةئيبلا
 . عمتجملا عم ةرشابم كراعمو

 : جذومن لالخ نم ىعامتجإلا عفادلا (و )

 نم نيمهاسم وأ « نيرخآلا دوجو اهقيقحتل بلطتت اهمومع ىف ةيعامتجإلا عفاودلا
 وأ درف ىلع ريثأتلاو « ةوقلا ضرف وأ ء نيرخألا بحل ةجاحلاف . اهعابشإ ىف جراخلا

 مهتكراشم وأ نيرخآ عم لمعلا وأ « ةيسايس وأ ةيملع ةعامج وأ ةرسأل ءامتنإلا وأ « ةعامج
 . ىرخأ تاعامج وأ . دارفأ عم تاقالع ىف لوخدلا بلطتت اعيمج اهلك . مهتاربخو ,هرعاشم

 ثيدحلا اوت انل قبس ىتلا ةيصخشلا عفاودلا نع عفاودلا نم عونلا كلذ زيمي ام اذه لعلو
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 ةدحولا بلطتت دق لب ٠ نيرخآ دوجو - اهقيقحت نيح - ةرورضلاب بلطتتال ىتلاو « اهنع

 . اهزاجنإل ةلزعلاو

 ىف عضخت اهنأب - اهمما ريشي امك - ىحوت دق ةيعامتجالا عفاودلا نأ نم مغرلابو
 عقاودلا ضعب كانه نأل كلذ . حيحص ريغ اذه نإف « ىعامتجإلا باستكإلاو ملعتلل اهنيوكت
 نأ « ثوحبلا تنيب دقف . ىثارو ساسأ تاذ نوكت دق - ءامتنإلل عفادلا لثم - ةيعامتجإلا
 ىلعو . ايئزج ةثارولل عضخت كلتو . ةيطاسبنإلا لويملاب طبترت ءامتنإلل ةجاحلا دايدزإ
 « بلطتي ىذلا وه طقف اهعابشإ نأ ىنعي امنإ « ةيعامتجإ عفاودلا هذه نأب ةراشإلا نإف « اذه
 : جذومنلا اذه نم انل نيبتيس امك « نيرخآلا دوجو

 ةوقلل ةجاحلا

 نإف « هتايناكمإلو هل مئالملا وحنلا ىلع هتاذ قيقحتل ةمئاد ةجاح ىف ناسنإلا ناك اذإ

 دق وأ « ددرت دعب اهنولبقي دق وأ « نورخآلا اهلبقي دق ةهجو اهعابشإ بلطتي دق ةوقلل ةجاحلا
 ةجاحلا ىنعتو . مهميقو مهتاهاجتإ ىفو مهيف اريثأت نضتت اهنأل قالطإلا ىلع هنم اهنولبقي ال
 نوكي نأل - ةتوافتم تاجردب ناك نإو - اعيمج انيدل ماعلا ليملا كلذ ىلإ ةراشإلا ةوقلل
 وأ « مهميق وأ « مهكولس وأ « مهتاهاجتإ ىف ) ام رييغت ثادحإ فدهب « نيرخآلا ىلع ريثأت انل
 ىذلا هاجتالا ىفو وحنلا ىلع ( ةعمتجم ءايشألا هذه لك ىف وأ مهدصاقم وأ « مهعفاود

 . ةحارص هلع ربعن ال دق وأ هلع ربعنو « هديرن

 ضفرلا فقاوم نم اهوحن ءارآلا تتوافت ىتلا كلت ةوقلل ةجاحلاب هينعن ام وه كلذ

 مظعأ نم اهنأب - ( 1؟ ) اهل ةشتين ةرظن رارغ ىلع - اهل رظنلا ىلإ « اهل ناسحتسالا مدعو
 . رغص امهم ىح نئاك لكلو ناسنإ لكل ةعفادلا ىوقلا

 نم دارفألا كولس ىف رظنلا انعمأو « ابناج ةيرظنلا ةيفسلفلا ءارألا انيحن اذإ اننأ ةقيقحلاو

 مساب هنع ربعت ام وهو - ىرخألا فارطألا ىف ريثأتلا ىف ةبغرلا نأ « ةقيقح دجنسف « انلوح
 . اهيراشم فالتخإ ىلع تاعامجلا وأ دارفألا كولس ىلع ةحضاو اراثا كرتت - ةوقلل ةجاحلا

 تقولا نم ديزمب ةيكاب اهجوز بلاطت ىتلا ةجوزلاو ء«رخآ الفط مجاهي ىذلا لفطلاف
 نم لدعي نأ قهارملا هنبا نم بلطي ىذلا بألاو « اذيملت خبوي ىذلا سردملاو « مامتهإلاو
 « هلمع نع رخأتي امدنع بارغتسإب هيفظوم دحأل رظني ىذلا ريدملاو « هرعشل هفيفصت ةقيرط
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 نود صخشل ثيدحلا هجوي ىذلا صخشلاو « هتيدح ءانثأ رخآ اصخش عطاقي ىذلا صخشلاو

 تايعمجلاو « لمعلا تاباقنو . ةيبالطلا تاكرحلاو « ازكرم ىلعأ هنأل عامتجا ىف نيرخآلا

 , ةيركسعلا تاروانملاو , ىمايسلا وأ ىعامتجإلا عقاولا ىف ريثأتلا فدهب نّوكتت ىتلا
 نع ربعت ةقيقحلا ىف رهاظملا هذه لك خلإ ... ىرخأ ةلود ىلع ةلود اهنشت ىتلا برحلاو

 . ىرخأ فارطأ ىف رييغت وأ ريثأت ثادحأل ةجاحلاو ء ام ةوق ىلإ لوصولا ىف ةبغر

 دراقراه ةعماج ف هونوأعمو « دئاللكام » اهب ماق ىتلا ةثيدحلا ثوحبلا تعاطتسا دقو

 ةجاحلاب ةقلعتملا بناوجلا نم اريثك انل ءىضت نأ ( ( ١5 ٠١ ؛ ٠١ ) عجارملا الثم رظنا )

 . ىعامتجإلاو ىدرفلا كولسلا ىلع اهجئاتنو اهتراثإ : ةوقلل

 ؟ ةوقلل ةجاحلا سردن فيك

 ةوقلل ةجاحلا ىوتسم ىف عافترإلا اهكرتي ىتلا راثآلا ةسارد ةيجهنملا ةيحانلا نم نكمي
 : نيجهنمب درفلا دنع

 ١ - ضرغلا اذهل اصيصخ ةدعم سيياقمو تانايبتسا مادختسا .

 أرطي ام ظحالت مث « ةراهمب عنطصت ةيعقاو ةيبيرجت فقاوم ىف ةوقلل ةجاحلا ةراثإ - ؟
 راق. للك .ةمقو -. نير الاب هلطالا ههيلانأو فرع للا ردك راسب ىف ويقتل ند هرقل لع
 ىف ةدايزلاو ريغتلا ىلع ةمالع كولسلا ىلع أرطي ىذلا ريغتلا نوكيو . اهدعبو ةجاحلا
 . ةوقلل ةجاحلا ىوتسم

 فقاوم نوعنطصي اوناكف : نيجهنملا نم اطيلخ هونواعمو « دناللكام » مدختسا دقو

 ةظحالملا لالخ نم اهدعب هكولس نوظحالي مث « درفلا ىدل ةوقلا ىف ةبغرلا ةراثإ ىلع لمعت

 31٠١ ١١١(. ) ةيصخشلا سيياقم لالخ نم وأ « ةيلعفلا

 قلخ لالخ نم متي كلذ ناك دقف . ةوقلل ةجاحلا ريثت فقاوم عانطصا نكمي فيك امأ

 ضعب مدختسا الثمف . نيعم ريثأت وأ ةوقل لوصولا ىف حاجنلا عقوت ةراثإ ىلع لمعت فقاوم
 تاذ ةعامجك زرفلا جئاتن نالعإ لبق ةيبالطلا تاداحتالا ةسائرل نيحشرملا بالطلا نيثحابلا

 ةجيتن راظتنإ دنع ةراثتسملا ةوقلا تاعقوت ببسب كلذو . ةوقلل ةجاحلا نم عفترم ردق

 رظنا ) عوضوملا مهفت رابتخاك ايطاقسإ ارابتخإ مهؤاطعإ نكمي كلذ لالخو . تاباختتإلا
 . فقوملا اذه ىف ةوقلل ةجاحلا عافترإل ةجيتن مهيلع أرطت ىتلا تاريغتلل لصوتلل ( ؛ لصفلا

 - وم



 ةجاحلا ةراثإل ارخآ اجهنم [ن1ه:088 « ناميلوي » لاثمأ نم نورخآ نوثحاب مدختساو

 - دوصقملا - هبيغت ءانثأ مهئالمز ىلع فارشإلل بالطلا نم ةعومجم نييعت ىلع موقي ةوقلل
 ةظحالم نكمي ىلاتلابو . ةوقلا لويم ةراثتسإ ىلع ةلادك ىفارشإلا فقوملا اذه نم اذختم
 . ( ٠6 ) ةوقلل ةجاحلا روهظل ةجيتن قورفلا نوكتو مهريغب مهتنراقمو نيفرشملا ءالؤه

 لثامتتو . ةحضاو ةيكولس تاريغت اهبحصت ةوقلل ةجاحلا عافترا نأ جئاتنلا تنيب دقو
 مادختسإب ةوقلا ىف نيعفترملا زيمت اهنأ نيبت ىتلا رهاظملا كلت عم ةيكولسلا تاريغتلا هذه
 مهفل ةقيش تامالع نع فشكت اهنإف « جئاتنلا انلمجأ اذإو . ضرغلا اذهل ةَدَعُم ةيسفن سيياقم
 . ةيكولس جئاتن نم ةجاحلا هذه ىف درفلا عافترا هل ىدؤي ام

 : ةوقلل ةجاحلا ةدايزل ةبحاصملا ةيكولسلا جئاتنلا

 : اهنمو ىباجيإ جئاتنلا هذه ضعب

 ةركك ىبفانتلا لكشلا تاذ ةيضايرلا - ةيعامتجالا تاطاشنلا ىف ةمهاسملا - ١
 باعلألا نم عونلا اذهل ىبفانتلا عباطلا نأ ودبيو . ةرئاطلا ةركلاو « سنتلاو « مدقلا
 بذجني اذهل . رخآلا فرطلا ىلع حاجنلا وأ قوفتلل ةجاحلا صاخشألا ىدل ريثي ةيضايرلا
 ةعورشم صرف“ نم مهل هحنميام ببسب طاشنلا نم عونلا اذهل ةوقلا لويم ىف نوعفترملا
 . تاذلا ديكأتو ةسفانملاو ةوقلل مهتجاح ءاضرإل

 تاباقنلاو تايعمجلل ماضنإلا ةبسن ةوقلل ةجاحلا ىف نيعفترملا نيب دادزت - ؟
 عيطتسي ءامتنالا اذه لالخ نمف . اهيف ةيدايقلا فئاظولا ىلوتو ةيعامتجإلا تامظنملاو

 ةيدايقلا فئاظولا ىلوتو « ىعامتجالا طيحملا ىف ةرثؤم ةيوق ةعامج اودجي نأ نوعفترملا
 . ةوقلا لويم نع ريبعتلل ةعورشم ةصرف - ىلوألا ةجيتنلا ىف امك - اضيأ مهحنمي امم « اهيف

 نكلو « ةوقلا تاجاح 'نع ريبعتلل اعورشمو الوبقم اقلطنم ناتقباسلا ناتجيتنلا لثمتو

 : اهنم ةجاحلا هذه عافترا بحاصت ةيسفنلا ةحصلاب ةراضو ةيبلس ىرخأ جئاتن كانه

 درفلا ةحصل ةماده تاطاشن ىف لوخدلا تاذلا تابثإلو ةوقلل ةعفترملا ةجاحلا ىدؤت - ١

 تاجاحلا قود نأ - دئاللكاف قري انيف > ودييو .رومخلا ىطاعت ىف فازنالا لكم

 ةصاخ - مهل هحنمتام ببسب تاردخملا عاونأ نم اهريغ نع رومخلا نولضفي ةوقلل ةعفترملا
 عافدناو ةقثب فرصتلاو ةطباضلا دويقلا نم ررحتلا ىلع ةردق نم - ديدشلا ركسلا تالاح لف

 . ١١( ) ةيناودعو
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 ىلع ةلادلا ةيداملا زومرلاو تاكلتمملا مكارت ىف فارسإلا ىلإ ةوقلل ةجاحلا عفدت - ؟

 كلمت ىف ىوقأ ةبغر نع ةجاحلا هذه ىف نوعفترملا بالطلا ربع دقف . ةطلسلاو ةوقلا

 تاظحالملا مادختسابو . ( ١ ) فحتلاو ةنولملا نويزفيلتلاو ويديفلا ةزهجأو « تارايسلا

 مهنأ العف نيبت مهتارجحو مهلزانم ىف ةجاحلا هذه ىف نيعفترملا بالطلا ةرايزب ةيلعفلا
 . فحتلاو ثاثألا عطقو . ةصاخلا تاينتقملا ةيمك ثيح نم نودادزي

 نأ نيبت دقف . ةلصتملا اهطامنأو « ةرحلا تاءارقلا عاونأ ةوقلل ةجاحلا هجوتو - ؟

 لويملل ةراثإ تناك اءاوس ةفلتخملا اهلاكشأب ةراثإلا تالجم ةءارقل اليم رثكأ نيعفترملا

 ةلجمك ةيسنجلا تالجملا وأ « ةيسيلوبلا تاياورلاو ةروصملا ةيضايرلا تالجملاك ةيناودعلا

 عونلا اذه لثم نأ ودبيو . فنعلاو ةميرجلا مالفأ نم مهريغ نم ربكأ ةبسن نودهاشي كلذك
 . ( ١١ ) ىلايخلا ىوتسملا ىلع ةوقلل ةجاحلا مهيف ضري تادهاشملاو تاءارقلا نم

 : ةوقلل ةجاحلاو ةأرملا

 ةنوشخلاو « ةماخضلاو ةوقلا نأ - روطتلاو ىرشبلا ريكفتلا رم ىلع - ناهذألا ىف عئاشلا

 دنع اريثك ةأرملا ركذتال اذهلو . لاجرلا ىف ةبولطملا صئاصخلا نم ىه تاذلا ديكأتو

 ةفورعملا تاراضحلا فلتخم ىف ةيلاثملا ةأرملا ىف ةبولطملا صئاصخلاف . ةوقلا عفاد ليلحت

 « ةثونألا : كلذ نع فلتخت ىهف - ةيبرعلا تاراضحلا اهيف امب - ىلاحلا تقولا ىف انل

 . ةملاسملاو « ةقرلاو « فعضلاو

 هجتت ىثنألل بسنت ىتلا صئاصخلا نإف « ةئطاخ مأ ةحيحص تاروصتلا هذه تناك اءاوسو

 . ةيحانلا هذه ىف اهلويم فك ىف ةبغرلابو « لجرلاب ةنراقملاب اهتوق نم ليلقتلل اهمومع ىف

 ىبلسلا اهلكش ناك امهم - ةيناسنإ ةجاح ةوقلل ةجاحلا نأ - انرشأ اميف - فرعن اننإ
 اذهلو . ءاسنلاو لافطألا مهيف امب سانلا عيمج ىدل ةفلتخم تاجردب دوست اهنإف - انايحأ
 مدعو ٠ طخسلاب ءاسنلا ىدل اماع اساسحإ قلخيام وه ةأرملا ىدل عفادلا اذه فك نأ ودبي



 ةبغرلا جاتن نم ىه ىلاحلا تقولا ىف ةطشنلا ةيئاسنلا تاكرحلا نأ ودبيو . قلقلاو , اضرلا

 . ةوقلل ةجاحلا ديكأت ىف

 نأ قيووضلا نس ل نكت انشأ ةارفلا تتلاطم دخأ نم ةوقلل ةعاحلا نأ ودي اَذكَفَو

 ؟ لجرلا دنع رهاظملا سفن ةأرملا ىدل ريثأتلاو ةوقلا نع ريبعتلا ذخأي

 ةعونتم طامنأو رهاظم ذخأي ةدحاولا ةجاحلا نع ريبعتلا نأل « عبطلاب فلتخيس رمألا نإ

 عم ةوقلل ةجاحلا لعافتت ةأرملل ةبسنلابو . ةماعلاو ةصاخلا مهتاربخ عونتبو دارفألا عونتب

 هدجنال ةوقلا رعاشم نع ريبعتلا نم ًاديرف اطمن جتنتل ةأرمإك اهل ىعامتجإلا رودلا تابلطتم
 .-.لجلا دنع

 ؟ ةأردلا قذل اهشفن نع ةوقلا ةيتادلا رعت فيت

 ىف ةأرملا ةبغر نأ انل نيبت ٠ ىبرعلا ىوتسملا ىلع جئاتنلا ضعب كانه نأ ةقيقحلا - ١

 دحأ ىلع ( ؟ ) رصم ىف ةبلطلا ىلع تابلاطلا تقوفت دقف . لجرلا نع لقتال ةوقلاو ريثأتلا
 ردقي ىذلا ( ١ ) ميهاربإل ةيطلستلا تاهاجتإلا سايقم وهو « ةوقلا عفادب ةطبترملا سبياقملا
 كولسلا ريياعمل ةاراجملا ضرف ىف ةبغرلا نع ربعيو « ةيصخشلا ىف ةيطلستلا لويملا
 . فرعلاو ةيديلقتلا

 نم ةلباقم تانيع ىلع تاسردملاو تابلاطلا نم ثانإلا تقوفت « اذه نع الضف - ؟

 سايقم ىلع (8 ٠ 5) ايرهوج ةلاد ةجردب تيوكلا ىف نيسردملاو بالطلا نم روكذلا

 ىلإ ريشي انرشأ اميف ءاوتحإلاو . ةيئاوتحإلا لويملا سايقم وهو « انه انعوضومب ةلصلا قيثو
 نم بوغرم لكش ىف مهعفاودو مهتافصت هيجوتو نيرخآلا ىف ريثأتلل ةعفاد ةجاح دوجو

 . مامتهإلاو نوعلا راهظإو « ايادهلا ميدقتو حيدملاو « ءازعإلا بيلاسأ مادختسإب . ىئاوتحإلا
 دقو .( 825 ) لبقتلاو ميعدتلاو ءاطعلا لالخ نم ةوقلا نع ثحب الإ وهام ءاوتحإلا نأ ىأ

 . روكذلاب ةنراقملاب ةيصاخلا هذه ىف قوفتت ةأرملا نأ ءاوتحإلل سايقم قيبطتب انل نيبت

 نم لتحيو « ايئاوتحإ اعانق انتاسأرد حضوت اميف ذختي ةوقلل ةجاحلا نع ةأرملا ريبعت نإ

 انتاعقوت نإف اذهلو . ريثأتلا ضرف ىف ةبغرلا نع ريبعتلل ارهظم ديلاقتلاو تاداعلاب كسمتلا

 هجتت ةأرملا نأ لاقي نأ حصألاو . حيحص ريغ الوق ربتعي ةوق لقأ وأ « فعضأ اهنأب ةأرملا نع

 . ىئاوتحا وأ رشابم ريغ لكشب ةوقلل ةجاحلا نع ريبعتلل



 نأ )١١( « دناللكام » نيب دقف . برغلا نم ةمداقلا جئاتنلا عم جيئاتنلا هذه ديأتتو

 نم لعلو لاجرلا نع ةفلتخم رهاظمب ابوحصم ىتأي تابلاطلا ضعب دنع ةوقلل ةجاحلا عافترإ

 فلتخي بولسأ ىف ريثأتلاو ةوقلا دجت اهنأ ىأ . ىجراخلا سبلملاو رهظملاب مامتهإلا : اهمهأ
 . كلذ نع ريبعتلا ىف رشابملا طشنلا لعفلاو « تاذلا ديكأت ىلع مئاقلا ىركذلا بولسألا نع

 : ةوقلا نم ناهجو

 بحب اهتقباطم نكمي ىتلا ةوقلا كانهم . ةوقلإ عفاد كلذك « نيهجو ةلمعلل نأ امك

 ىلع ةوسقلاو رشابملا ريثأتلا نع ثحبلاو « نيرخآلا لباقم ىف سفنلا ديكأتو ؛ طلستلا

 . ةيطلستلا ةوقلا موهفم هيلع قلطن نأ نكمي ام وهو . نيرخآلا

 ةيطلستلاو ىدحتلاو ةسفانملل عوزنلا لالخ نم هتاذ ديكأت لجأ نم ناسنإلا لاضن نكل

 نم ىباجيإلا هجولا كانهف . اهسفن نع اهب ةوقلا ربعت ىتلا لاكشألا نم دحاو لكش الإ وهام

 ةجاحلاب مهيلع ةرطيسلاو نيرخآلا كولس طبضل ةجاحلا نع ريبعتلا اهيف طلتخي ىتلا ةوقلا

 ىلع قلطن نأ نكميو . ءاقترإلاو ومنلل مهتاجايتحإب فارتعإلاو مهل ىقيقحلا نوعلا ءادسال
 ىعامتجإلا حلاصلل ةهجوملا ةوقلا وأ « ةيعامتجإلا ةوقلا : ةوقلا نم عونلا اذه

 راهظإل درفلا عفدت ةيعامتجإلا ةوقلا وأ « ةيباجيإلا ةوقلا نأ ١١( ) ثوحبلا تنيب دقو

 ميدقت ىف ةبغر عم « نيرخآلا كرحت فادهأ نع طشنلا ثحبلاو « ةعامجلا فادهأب مامتهالا

 . بأدلاو لمعلا ىلع لادلا كولسلل ميعدتلاو عيجشتلا عم , اهفادهأ ةغايصل ةعامجلل نوعلا

 حلاصلل فداهلا ةوقلا نم ريخألا عونلا عيجشت بلطتي ىعامتجإلا حلاصلا نأ حضاولا نمو

 دادزت ةوقلا نه عونلا اذه نع نوربعي نيذلا صاخشألا نأ فيرطلا نمو . ىعامتجإلا

 تاقاط نوكرحي نيذلا ءاردملاو نوحجانلا ةداقلا مهنم نوكيو . ىعامتجإلا حاجنلل مهتصرف

 . طاشنلاو مهيسؤرم ىف لمعلا

 ىف ةيطلستلا لويملا دايدزاب طبتري اهروهظ نإف ٠ ىطلستلا عونلا نم ةوقلل ةجاحلا امأ
 زكرملاو « ةرشابملا ةحلصملا ىلع ةمئاق نيرخآلاب درفلا تالعافت نوكتف . ةيصخشلا
 ءايوقألل دقانلا ريغ ىمعألا عوضخلل ةجاحلاو « فاعضلا ىلع ةرطيسلا ريياعمو « ىعامتجإلا

 ريشتنت ىتلا تاعمتجملا نأ ثوحبلا تبثتو . تاهيجوت وأ راكفأ وأ ءارآ نم مهنم ردصيأمو

 تاموكح ىلإ اهتاموكح لوحتت عونلا اذه نم ةوقلا راكفأب ةءولمملا لافطألا صصق اهيف

 هالات



 مهيدل عيجشت ام عمتجم دارفأ ىدل ةيطلستلا ةوقلا نأ ىلع لدي امم . ( ٠١ ) ةدبتسم ةيدرف

 « هجويو ىلمي صخش اهتمق ىلع فقي ىتلا ةيمرهلا ةيعامتجإلاو ةيسايسلا تاميظنتلا بح
 . رماوألا ردصيو

 « بناجألا وحن ءادعلا : ةوقلل ةيطلستلا ةجاحلا زيمت اهنأ نيبت ىتلا ءايشألا نمو
 ةيشافلا طامنألا عيجشتو « ىرصنعلا لماحتلاو تانحاشملا دييأتو « تايلقألل ةيهاركلاو

 شيعي نملو عمتجملل ماعلا حلاصلاب اهمومع ىف رضت بناوج ىهو . مكحلا نم ةيروتاتكيدلا

 ةيطلستلا ةسرامملا نع ةجتانلا بويعلا هذه نم ولخي عمتجم ليكشت ىف انبغر اذإف اذهل

 نم طمنلا اذه راشتنا ىلع عجشت ال ىتلا بناوجلا ىلإ تفتلن نأ ةرورضلا نم نإف « ةوقلل
 بيلاسأل هابتنإلا وه عفادلا اذه نم عمتجملا ةياقو ىف ةديفملا لئاسولا مهأ نم لعلو . ةوقلا

 اعيمج هجوت ثيحب ميلعتلاو ةفاقثلا لئاسوو « مالعإلا لئاسو ىلع دامتعإلاو لافطألا ةئشنت

 . ماعلا حلاصلا اهبلطتي ةدافتسا ةوقلا عفاد نم ةدافتسإلا ىلع نيعت ةقيرطب

 هع



 ةصالخلا

 نأ نكمي اهلضفب ىكرحلاو ىلقعلا طاشنلل ةريثملاو كولسلل ةكرحملا لماوعلا ىه عفاودلا
 نيب فالخلا هجوأ رسفن امك ءرخآ ىلإ تقو نم ىحلا نئاكلا طاشن ىف فالتخإلا رسفن

 رمتسي اذامل فرعن اضيأ اهلضفبو . دحاولا فقوملا ىف نيابتملا كولسلاب نئاكلا فلتخم

 . تقولا نم ةليوط تارتف نيعم طاشن ىلع رباثيو صخشلا

 . ىصخش وأ ىعامتجإ

 تاكرحم نع ةرابع ىهو . ةيلوأ عفاود ىوضعلا ردصملا تاذ عقاودلا ىلع قلطيو

 أدبمب اهريسفت نكمي ةيوضعلا عفاودلا عيمجو . ةيلآ ةقيرطب 0 ىلخاد اهردصم كولسلل

 , نم ددع ىلإ جاتحي هرارمتسإو هئاقبب ظفتحي ىكل ىحلا نئاكلا ن أ هادؤمو ىلخادلا نزاوتلا

 امدنع + ةرخلا ةجاحلا شنت اذهلو . نزاوتو تابث ةلاح ىف ةيرورضلا ةيسيئرلا رماتشلا

 صقنت امدنع قلحلا فجيو « ةيئاذغلا داوملا لقت امدنع ةدعملا ضبقنتف . نزاوتلا اذه لتخي

 0 ةجرد ريغتت وأ « مونلا صقني امدنع ممجلا لتخيو د ةيولطنلا ءاملا ةيمك
 خملا ىف ىكيتاموتألا طبضلا ة ب ضعب لضفب ايلآ ىلخادلا نزاوتلا لالتخإب راذنإلا متيو

 . سومالثوبيهلا اهتلثمأ نمو

 ةدقعملا بناوجلا ضعب ريسفتل هدحو ىفكيال ىلخادلا نزاوتلا أدبم نإف اذه نم مغ :لايو:

 نكميو « اهب روعشلا نم ليلقتلا نكمي ةيوضعلا عفاودلاف . ةيوضعلا عفاودلا عوضوم ىف

 تاربخلا نع لزعمب لمعتال اهنأ ىلع لدي امم ةيوضع ةجاح دوجو نود ىتح اهتراثإ
 . ملعتلاو ةيعامتجإلاو ةيصخشلا

 نكمي ىتلا عفاودلا ىأ ةيصخشلا عفاودلا اهنمف ةيعامتجإلا - ةيصخشلا عفاودلا امأ

 اهعابشإل بلطتت ىتلا ةيعامتجإلا عفاودلا اهنمو « نيرخآلا نع لقتسم لكشب اهعابشإ درفلل
 8 نيرخألا دوجو

 ةيبلاغلا نإف « ةبستكم اهعيمج نوكت ال ةيعامتجإلا ةيصخشلا عفاودلا نأ نم مغرلابو
 عابشإلاب ةيباجيإ تاعقوت ةراثإو « باقعلاو ةباثإلا : اهنم قرطب بستكت اهنم ىمظعلا
 عفاودلا ضعب ةدايزل لشفلا نم فوخلا ةراثإك ةيبلس تاعقوت وأ « ( حاجنلا ىف لمألاك )

 هد جوال



 جذامنلا ةظحالم لالخ نم عفاودلا باستكإ نكمي كلذك . عادبإلاو زاجنإلاك ةيصخشلا
 ةراثإ نع الضف « نيعم لمع ءادأل ةحضاو ريياعمو تابلطتم عضو لالخ نمو « اهب ءادتقإلاو

 . هب لاعفنإلاو عفادلا ةيمهأب ساسحإلا

 . دحاولا فقوملل ةباجتسإلا ىف دارفألا نيب فالتخإلا هجوأ ةيصخشلا عفاودلا رسفتو

 لالخ نم - اهيلإ رظنلا نكمملا نم نكل دارفألا نيابتب ةنيابتمو ةعونتم ةيصخشلا عفاودلاو
 ىوتسملا تاذ تاجاحلاب أدبت ةجردتم تايوتسم ةتس ىلع عزوتت اهنأ ىلع - ولسام ةيرظن
 تاذلا قيقحت ىلع رداق انم لكو . تاذلا قيقحتك ايلعلا ةجاحلا ىلإ لصت ىتح ىندألا

 انعبشأ دق نوكن نأ دعب الإ نكميال اذه نكل « ىلعف عقاو ىلإ ةيصخشلا تايناكمإلا ليوحتو
 « نامألل ةجاحلاو « ةيجولويسفلا تاجاحلاك ىندألا ةيرورضلا تاجايتحإلا نم رخآ اددع

 . تاذلا رابتعاو « بحلاو

 نم نيمهاسم وأ - نيرخآلا دوجو اهمومع ىف بلطتت ىهف ةيعامتجإلا عفاودلا امأ
 . ةوقلاو « ءامتنإلا عفاد : ةيعامتجإلا عفاودلا ةلثمأ نمو اهعابشإل - جيراخلا

 ىف ريثأتلل دارفألا ضعبل ةعفادلا ةيعامتجإلا تاجاحلا دحأ ةوقلل ةجاحلا لثمتو

 نإف « نيهجو ةلمعلل نأ امكو . مهكولسو مهميقو مهتاهاجتا نم رييغتلاو « مهب نيطيحملا

 ةياغ ىلإ لوصولا ىسيئرلا اهفده نوكي ىتلا ةيطلستلا ةوقلا كانهف . اضيأ نيبناج ةوقلا عفادل
 ةوقلا كاتهو .رسقلاب نيرخآلا ىلع ريثأتلا ضرفو ىدحتلاو ةسفانملا لالخ نم ةيصخش

 « نيرخآلاب مامتهإلا راهظإل درفلا عفدت ىتلاو ىعامتجإلا حلاصلا لجأ نم ةضّورملا

 . مهل ميعدتلاو عيجشتلاو نوعلا ميدقت عم مهفادهأبو
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 رشعىاثلالصفلا

 ملاعلاو سفنلاو مسجلا لعافت : لاعفنالا

 :لخدف (أ)

 ؟ ةئيس تالاعفنإ دجوت له -

 : لاعفنإلل ةثالثلا هجوألا ( ب )

 ىبصعلا زاهجلا - ىهبجلا صفلا - ىفرطلا زاهجلا : ىبصعلا ىوضعلا هجولا ١-

 . ءاصلا ددغلا - لقتسملا

 ةيدرفلا قورفلا - «رليم »و « درالود » ةيرظن -: ةيصخشلا ةربخلاو يسفنلا هجولا - ؟

 . ةدحاولا ةيجولويسفلا تاريغتلا ريسفت ىف

 قورفلا - « نامكا لويل » ةثيدحلا تاساردلا : هجولا تاريبعتو ىلضعلا هجولا - *

 تالضعلا - هجولا تالضع ىف ىلاعفنإلا عضومتلا - هجولا حمالم ليكشت ىف ةيدرفلا

 ةغل ىه له .. هجولا تاريبعت ؟ قدأ امهيأ .. ةيلخادلا ةيجولويسفلا تاريغتلاو ةيهجولا

 ؟ ةيملاع

 : تالاعفنإلا برطضت امدنع ( ج )

 بائتكإلا - ايريتسيهلا - ةيضرملا فواخملا - قلقلا - ساوسولا : لاعفنإلاو باصعلا
 +: ىسقتلا

 : ىلاعفتإلا بارطضإلا تام 0

 . عمقلا ( ج ) . رارمتسإلا ( ب ) . ةيلاعفنإلا ةدشلا ( ) ١

 د عمال
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 :لخدم (أ1)

 ادح عضي نأ نم ةفلتخملا ىناسنإلا كولسل عاونأل رظني امدنع ءرملا ىلع بعصلا نم

 لاعفنالإف . رثأتيال امو « ةينادجولا انتاهاجتإو انتالاعفتاب اهنم رثأتي ام نيب اقيقدو الصاف
 ءركذتلا ىلع انتاردقو « ملاعلل انكاردإ بولسأ ىف رثؤيو « مسجلا فئاظو ىف رثؤي
 اميف اهل ضرعتنس وأ اهل انضرعت تاعوضوم نم تئش ام وأ .. نيرخآلا عم لماعتلاو « ملعتلاو
 . دعب

 بولسأف « اهب رثأتي اضيأ هنإف ء ةيممجلاو ةيسفنلا فئاظولا ىف رثؤي لاعفنإلا نأ امكو
 نم صخشلا هيلإ حنجي نأ نكمي ام ىدم ىف نارثؤي الثم هئاكذ ىوتسمو « صخشلا ريكفت
 ببسي ةدح تالاعفنإلا دادزت دقف لثملابو . لاعفنإلا ريثأت تحت ةشئاطو ةحماج تافرصت
 وأ « خملا زكارم ضعب ةراثإ وأ « ةيبصعلا تادادعتسإلا نع ةمجانلا ةيمسجلا فئاظولا لالتخإ

 . ريقاقعلا ضعب ىطاعتل ةجيتن وأ « ددغلا ىدحإل ةينومرهلا تازارفإلا لالتخا

 ضعب نأ نم مغرلابو كانه وأ انه لاعفنإلا نم ولخت ال صخش لك ةايح نأ نم مغرلابو

 ىلإ ىدؤي دق تالاعفنإلا ىف مكحتلا نع زجعلا نإف ناسنإلل ىرورضو ديفم تالاعفنإلا
 اذه ةسارد ةيمهأ عبنت انه نمو . ةيمسجلاو ةيلقعلاو ةيسفنلا تابارطضإلا نم ةعونتم بورض
 . سفنلا ملع ىف عوضوملا

 تاقيلعتلا ىف هظحالت ... ةوقلا ديدش ىوق اهضعبف « اهنيب اميف توافتت تالاعفنإلاو

 : اهتلثمأ نمو ةيلاعفنإلا تاربخلا ضعبب رورملا رثإ صاخشألا ضعب نم درت ىتلا ةماعلا

 . عطتسأ ملو تلواح -

 . حماج بضغ ىنباتنإ دقل -

 . هلقع دقف ىذلا نونجملاك فرصتأ ىسفن تدجو دقل -

 لعفأ تنك اذام ىظيغل ىردأ نكأ مل -

 نأ عيطتسأ ال ىنلعج فقوملاب ىلاعفنإ نكلو مالسب ىضمي رمألا كرتأ نأ تلواح -

 دل عدوا



 ناسنإلا عنمت ثيحب ةوقلا نم نوكت دق ةيلاعفنإلا تالاحلا نأ دجن اذكهو .. ثدح ام لبقأ

 . نيميلسلا فيكتلاو ريكفتلا نع

 ةباثمب نوكتو « هعقاول فيكتلا ىلع ناسنإلا دعاسي ءىداه تالاعفنإلا نم رخآلا ضعبلاو

 كلذ ىلع ةلثمألا نمو . ةءانب ةيباجيإ ةيجو ههيجوتو هكولس ميظنت ىلع هل ةعفادلا ةوقلا

 نأ ىلع ناسنإلا دعاست ىتلا ىرخألا تالاعفنإلا نم كلذ ريغ وأ « بحلاو رورسلا تالاعفنا

 رثكأ حبصي ىكل وأ « ىجراخ رطخ ىلع بلغتي ىكل وأ « ايفاضإ ادهج لذبيل هتقاط ئبعي

 . ديفم لمع ءادأل اعافدتا

 ؟ ةئيس تالاعفنا دجوت له ( ب )
 نأ ةقيقحلاف ةئيس تالاعفنإو هّريخ تالاعفنا - كانه نأ كلذ نم مهفن نأ بجي الو

 . اهيلإ دوقت ىتلا فادهألاو « اهجئاتنب ساقي نأ بجي تالاعفنإلا ىلع مكحلا

 امدنع ايباجيإ نوكي دق فوخلاف . ايبلس وأ ايباجيإ نوكي دق ىنعملا اذهب لاعفنإ لكو
 ىلإ لوحتي دق بضغلاو . ةعقوتملا ةيجراخلا راطخألا عم لماعتلا ىلع صخشلا ةقاط ىّبعي

 ةيجراخلا طوغضلاو تاطابحإلا نم صلختلا ىلع صخشلا دعاسي امدنع ىباجيإ لعف
 أ :ضايرلا .نافلالا ىلإ: هيف ضخشلل ةنئادةقاد.ىلإ لوحتي دف كاودملاو:-. ةاقبعلا
 . ةيبلس جئاتن اضيأ اهل نوكت دق رورسلاو بحلاك ةيباجيإلا عفاودلا ىتح . ةديفملا ةسفانملا
 ايبلس الاعفنا نوكي رخآ درف ىلع درف راثيإ وأ « ىرخأ ةعامج باسح ىلع ةعامج بحف
 ارورس نوكي امدنع ىبلسلا ههجو هل نوكي دق رورسلاو . زيحتلاو بصعتلا روذب قلخي هنأل
 ٠١(. ١؟) نيرخآلاب لحت ىتلا بئاصملل

 : لاعفنإلل ةثالثلا هجوألا ( ج )

 فيرعت ىلإ لصن نأ ةقيقحلا ىف بعصلا نم نأل « لاعفنإلا وه ام فرّعن مل نآلا ىتح
 فيرعت ىلإ اولصي نأ ءاملعلا لواح دقو . ناديملا اذه ىف نيصصختملا عيمج هنع ىضري

 رتوتلا نم ةلاح لاعفنإلا نأ ىري ضعبلاف . ةحجان تالواحملا نكت مل نكلو « مئالم

 امع ةلقتسم ةيصخش ةربخو اروعش هاري رخآلا ضعبلا نكلو « ةيجولويسف تاريغتب ةبوحصملا
 : عفاودلا نم ةلاح هنأ ىلع لاعفنإلا رخآلا ضعبلا جلاعيو . ةيجولويسفلا بناوجلا ىف ثدحي

 . عفاودلا لمع نع ةلقتسم لمع ةطخو اصاخ ًاقطنم لاعفنإلل نأ .رعشي رخآلا ضعبلا نكلو

 هم وو



 دق اهنكل ؛ ناودعلاك ةئيس اهنأ ىلع ىلوألا ةلهولل رهظت دق تالاعفنإلا ضمب ( ١٠؛.لكش )
 وه امك « ايعامتجإ ةعورشملا تاسفانملا ىف زوفلل هجتيف صخشلل ةعفاد ةقاط ىلإ لوحتت
 . ةيضايرلا باعلألاو ةمكالملا وحن ةيناودعلا مهتقاطل مهليوحتو جونئزلل ةبسنلاب لاحلا
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 ميدقتب ءدبلا نأ دقتعن اننإف اذهلو .. لاعفنإلا فيرعت ىف ريبك فالخلا نأ دجن اذكهو
 ىتلا رهاوظلل افصو مدقن نأ اذهل لضفألا نم نأو « ائطاخ اءدب نوكي دق لاعفنإلل فيرعت
 . الاعفنا : اهمومع ىف اهيلع قلطن

 فالتخإ روشي ال « ةلعافتم ةيسيئر بناوج ةثالث ةيلاعفنإ ةلاح ىأ ىف زيمن نأ نكمي
 بناج ةوق ىلع زيكرتلا ىف مهنيب روثي فالخلا نكلو . اهدوجو ىلع ءاملعلا نيب ركذي
 روهظو . ىرخألا بناوجلا ثودح لبق بناج ثودح ةيقبسأ ىف وأ ٠ ىرخألا بناوجلا نود
 نم ىتأت ىتلاو لاعفنإلا لالخ ىحلا نئاكلل ثدحت ىتلا تاريغتلا ىلع فقوتي بناوجلا كلت

 : ىتألا وحنلا ىلع اهفصو نكمي ةفلتخم رداصم

 ١ - ةيلخادلا ةيبصعلاو ةيوضعلا تاريغتلاب قلعتملا هجولا .
 . ةيصخشلا هربشلاو ئيفتلا ةجولا" "حنو
 . رهاظلا ىريبعتلاو ىلضعلا هجولا - *

 : اهنم بناج لك نع ةزجوم ةملك ىلي اميفو

 ١- ىبصعلا ىوشعلا هجولا :

 تاريغتلا هذه ضعب . ةيجولويسف ةيمسج تاريغتو ضارعأ هبحاصتو الإ لاعفنإ نم ام
 . ءاصلا ددغلا طاشن ىوتسمب طبتري رخآلا اهضعبو « خملاو ىبصعلا زاهجلا ءاتبب طبتري

 اهيلع قلطي ةقطنم خملا ىف نأ كولسلل ىجولويسفلا ساسألا نع ثيدحلا دنع انيب دقف
  سومالثلاو « ءاحللا نم ءازجأ ىلع ىوتحتو ) امامت فنألا فلخ ىفرطلا زاهجلا مسا
 ىدؤت نأ نكمملا نمف . لاعفنإلاب صتخت ءازجأ دجوت ةقطنملا هذه ىف ( سومالثوبيهلاو
 ةيلاعفنإ تالاح ىلإ فيلت نم اهيف ثدحي دق ام وأ « ةقطنملا هذه ءازجأ ضعب ةراثإ
 تالاعفنإلا ةصاخ - تالاعفنإلا زكرم نأ نودقتعي نيثحابلا ضعب لعج امم « ةعونتم
 . ( ثلاثلا لصفلا رظنا ) ةقطنملا هذه ىف كانه رقتسي -ةيئادبلا

 نم انل نيبت الثمف لاعفنإلاب اضيأ طبترت خيملا نم ىرخأ ءازجأ دجوت « ةيئاث ةيحان نمو
 ةيلاعفنإ تارييغت ىلإ ىدؤت هنم قطانم ضعب لاصكتسإ ىلع موقت ىتلا خملا تاحارج نأ لبق
 صفلاب ىمسي ام لاعفنإلاب اطابترإ رثكأ اهنأ نيبت ىتلا قطانملا مهأ نم لعلو . كولسلا ىف
 ةراثإ ىلإ ىدؤي صفلا اذه دوجو نأ دقتعملا نمف . ةرشابم نيعلا فلخ عقي ىذلا ىهبجلا
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 تابون نم للقي هلاصكتسا نإف اذهلو « جايهلاو «٠ بضغلاو , فنعلاو ةيناودعلا بناوجلا
 13 ةيبلسلاوتةعادولا ىلا ىقرملا لوحي« بيدشلا ناودشلاو + تقنيا

 لاعفنإلل دجوي الو « خملا نم ةفلتخم قطانم ىف رشتنت ةيلاعفنإلا عقاوملا نإف امومعو
 ( ٠١ , 8 ) ةلعافتمو ةددعتم زكارم دجوت لب « اددحم ًادحاو ازكرم

 لقتسملا وأ ىتاذلا ىبصعلا زاهجلا لمعب طبتري تالاعفنإلا نم ريبك ءزج كانهو

 لمعي نيح ىلعف .رخآلا امهنم لك ةفيظو ضراعت نيذلا ٠ ىواثبممارابلاو ىواثبمسلا هيئزجب
 عراستتف - رطخلا تالاح ىف ةفلتخملا ءاضعألا ةراثإ ىلع ( ىراثتسإلا ) ىواثبمسلا ءزجلا

 ىواثبمسارابلا زاهجلا نإف - ةيقرعلا ددغلا طشنتو « ةيومدلا ةيعوألا ضبقنتو ٠ بلقلا تاقد

 ةلاحلا ىلإ هب ةدوعلاو ةدئازلا ةراثتسإلا نم مسجلا صيلخت ىلع لمعي ( فكلاو ةئدهتلا زاهج )
 . ( ةمئادلا لاعفنإلا تالاح ىف ثدحي امك ) ندبلا فئاظو للخلا باصأ الإو « ةيعيبطلا

 ةيواثبمسلا ةفيظولا طاشنب ثدحت ىتلا ةيلخادلا ةيلاعفنإلا تاريغتلا نأ ظحالملا نمو

 اهمادختساو 9 ةقدب اهسايق نكمي ىتلا ةيلخادلا تاباجتسالا نم اعونتم اعاطق لبثت

 : اهنمو قلقلا وأ فوخلاك ةيلاعفنالا تالاحلا ضعب ةدح ىلع تارشؤمك

 ( ١8 مقر حراش راطإ رظنا ) بلقلا تاضبن ةعرس ( | )

 .ريفزلاو قيهشلا قحالتو سفنتلا لدعم ةدايز ( ب )

 . ةيلاعفنآلا ةلاجلا بسحب اهعاستأ وأ نيعلا ةقدح ضابقنا ( ج )

 . مفلاو قلحلا فافجو ةيباعللا ةدغلا زارفإ صقن ( د )
 . مدلا طغض عافترا ( ه )

 . ءىقلا وأ نايثغلاب روعشلل انايحا ىدؤي امم ةدعملا ةراثإ (و )
 . ةيلاعفتألا تالاحلا ضعب ىف قرعلا ببصتيف « ةيقرعلا ددغلا زارفإ ةدايز (ز )

 وأ ( فوخلا ةلاح ىف.امك هجولا بوحش نم هعبتي امو ) ةيومدلا ةيعوألا ضابفتا ( ح )
 تالاح ضعب ىف ثدحي امك هجولا ناقتحا وأ مدلا دعاصت نم هعبتي امو ) اهددمت

 1 بضتلا

 ىلع تاريغتلا هذه نم لالدتسالا ىلاتلابو ةيجولويسفلا تاريغتلا هذه سايقل تدعأ ىتلا ةزهجألا ضعب مادختساب كلذو

 . فيفخ ىئابرهك رايت ليصوتل دلجلا ةمواقم سيقي ىذلا رتمونافلجوكيسلا زاهج اهتلثمأ نمو . صخشلل ةيلاعفتألا ةلاحلا

 ىلع ةمالعك ةيقرعلا ددغلا طاشن ىف ةدايز كانه نأ كلذ ىنعم نإف عيرسو ىوق ىئابرهكلا رايتلل دلجلا ليصوت ناك اذإف

 . لاعفنالا ةدش

 تاو ح



 ( 18 ) مقر حراش راطإ

 سيئرلا خيشلاو بلقلا تاضبنو بحلا

 رشؤمك ىواثبمسلا زاهجلا ريثأتب ثدحت ىتلا ةيوضعلا تاريغتلا مادختسا نكمي
 هذه « انيس نبا » ىرقبعلا ىبرعلا بيبطلا كردأ دقو . ةرهاظلا ريغ ةيلاعفنإلا ةلاحلل

 : ةيتآلا ةصقلا ىف امك ةلصلا

 دحأ ناك « ايفختم ناجرج ىلإ مدق امدنع هنأ انيس نبا نع ىوري ام فيرط نم

 لهأ فرع املف . هتفرعم نع ءابطألا زجع ضرمب اضيرم ةيحانلا كلت ريمأ ءابرقأ

 ىلإ هوعد - « انيس نب » هنأ اوفرعي مل مهو - مهتيحان ىلإ بيبط مودقب ضيرملا
 فرعي الجر بلطف . اضرم هدنع دجي مل نكلو « انيس نبا » هصحفف « مهاتف جالع
 « هيلع هرسي نأ هلأس ءاج املف .. هب هل ءىجق « ةيحانلا كلت ئف ةنكمألا عيمج .ءابمأ
 مسا لجرلا ظفل املف . ةيحانلا كلت ىف ةنكمألا عيمج ءاممأ ىتفلا نم عيسم ىلعو
 ابارطضإ ىتفلا ضبن برطضا - ضيرملا ضبن سجي « انيس نبا » ناكو ةمولعم ةنيدم
 كلذ ىف تويبلاو ءايحألا ءامسأ فرعي الجر « انيس نبا » بلط «ذئدنع . ارهاظ
 ةرم ىتفلا ضبن برطضا ء فورعم ىح مسا ىناثلا لجرلا ركذ املف . هنيع ناكملا
 ؛ اذكهو . نيعملا ىحلا ىف صاخشألا ءاممأ فرعي رخآ الجر بلط « ذئدعب . ةيناث
 هنكلو « ضرم مكنباب سيل : هلهأل لاق مث ؛ فوغشم ىتفلا نأ « انيس نبا » فرع
 . ( ؟) ةينالفلا ةدلبلا نم ىنالفلا ىحلا ىف ةنكاسلا « نالف تنب ةنالف بحي

 نم اءزج مكحتو « ىبصعلا زاهجلا عم قسانتب لمعتو ةيوضع ىرخأ ةعومجم ةمثو
 ىف ةدايز ىلإ ىدؤت ةيقردلا ةدغلا تازارفإ ةدايزف . ءامصلا ددغلا اهب ىنعنو انتالاعفنا
 زاهجلا لعفب ) ةيلانيردالا ةدغلا هبنت امدنعو .رتوتلاو ىلاعفنالا رارقتسالا مدعو مدلا طغض
 طغض ميظنت لثم ةيلاعفنالا تاباجتسالا ىف مكحتت تانومره زرفت ( ىواثبمسلا ىبصعلا
 طبتري ىتلا ةيماخنلا ةدغلا اضيأ كانهو . ىلضعلا بعتلا ةمواقمو ٠ بلقلا تاقدو « مدلا
 هتراثإ نأ ىلع براجتلا لدت ىذلاو ( طسوتملا خملا ءازجأ دحأ ) سومالثوبيهلا لعفب اهلمع
 , ةيسنجلا ةبغرلا دادزتف ةيسنجلا تالاعفنالا ىف ةدايز ىلإ ىدؤي تاناويحلا ىدل ايئابرهك
 . ( ثلاثلا لصفلا ) اهب ساسحإلا ةوقو
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 : ةربخلاو ىبفنلا ا -

 ا نأ 0 00 عون ددحت اهنأ كلذ
 ؟ تاريغتلا هذهب ىلآ

 ةيرظن مماب ةفورعم ةيرظن كانهف « ثحابلل ىرظنلا هاجتالا فلتخمب فلتخت ةباجإلا نإ
 وه ىجولويسفلا ريغتلا نأ ىأ-« معن » ىه ةباجإلا نأ ىرت ةةتمعو-آامهع جنال - سميج
 نحنف . لاعفنألاب ساسحألا وأ روعشلا قبسي ىذلا وهو « ىلاعفنالا روعشلا هنك ددحي ىذلا
 نحن لب نيفئاخ اننأل انقير فجيو « انهجو بحشي وأ « انبلق تاقد ديازتت الو شعترن ال
 افقوم هجاون امدتع ىزيرغ لكشبو الوأ ثدحت ىتلا تاريغتلا هذهل ةجيتن فوخلاب رعشن

 (8) اريطخ

 فقوتي لاعفتالا نأ نيبتو « ةيرظنلا هذه ضحدت ىرخأ رظن ةهجوكانه نأ ىلع

 درالود ىري اذهلو « اهنم هتاعقوتو « اهل هريسفتو « فقاوملل صخشلا كاردإ ةقيرط ىلع
 كردي ىتلا ةقيرطلل ةباجتسا ربتعت ةيلاعفنالا انتاباجتسا نأ ( ؛ ) 2هآاهمل4: 2611166 رليمو

 فيرطلا نمو . هتاذ فقوملا ىف ةدوجوم صئاصخل ةرورضلاب سيلو انيعم افقوم صخشلا اهب
 امدنع ىبصعلا زاهجلا ىلع أرطت ةيجولويسف - ةيوضع تاريغت نأ تبثت براجت كانه نأ
 ةيناودعلا وأ ةيسنجلا تالاعفنالا ضعب ريثت تاعوضوم ىف ركفي نأ صخشلا نم بلطي

 نم بلطي ناك امدنع لءاضتيو هطاشن ضفخني امنيب « دادزيو ىبصعلا زاهجلا لمع .طشنيف
 ةسارد ىف تبث دقو « )١( تاليختلاو طاشنلا نم ةئداه 0 00
 فقاوم ليخت لالخ نم فوخلل ةبحاصملا ةيوضعلا رهاظملا ةراثإ نكمي هنأ ىرخأ ةيبيرجت

 روعشلا نأ نذإ نيبت تاساردلا هذه لثمو . ( 79 ص ) نيعم فقوم ىف ةراض ىأ , ةهيرك

 تاريغتلا ىلع ةقباس لماوع ريكفتلا بيلاسأو « ةيصخشلا تادادعتسالاو « ةربخلاو

 . صوت جنال - سميج ةيرظن تناك امك ةقحال تسيلو ةيجولويسفلا

 نأ اهادؤمو نيقباسلا نيفرطلا نيبت اطسو افقوم فقت ةثلاث رظن ةهجو كانهو

 ةدش ددحت اهنأ ىأ ةيلاعفنالا ةراثتسالل ةيلباقلا نم اماع ىوتسم قلخت ةيجولويسفلا تاريغتلا

 . هتيعيبط وأ لاعفنالا عون ددحت نأ عيطتست ال اهنكلو « ةراثتسالاو لاعفنالاب روعشلا

 قرطلاو ةيصخشلا تاربخلا لالخ نم ددحتي فوخلاو ىمألاو « رورسلاو « ةداعسلاب روعشلاف
 . ( ؟) ةيوضعلا تاريغتلا لعفب سيلو « ريكفتلا ىف هبيلاسأو صخشلل ةيكاردإلا

 ه١6 -



 نورسني صاخشألا نأ تبثت ةيبيرجت ةلدأ ةريخألا ةيرظنلا هذه باحصأ مدق دقو

 نقح لالخ نم براجتلا 5 ىف اهتراثإ نكمأ ىتلاو ) ةدحاولا ةيجولويسفلا تاريغتلا

 رعاشم ىلإ ىدؤت ةفلتخم تاريسفت ( ىبصعلا زاهجلا ىف ةماع ةراثتسا قلخت ةيئايميك تابكرم

 بولطم امهالك ةربخلاو « ةماعلا ةيجولويسفلا ةراثإلا نإف « ىرخأ ةرابعب . ةعونتم تالاعفناو

 « سيراه » هب ماق ىذلا زييمتلا ةرظنلا هذه نم بيرقو .(1) تالاعفنالا ثدحت نيتخ

 ةيلوألا تالاعفتالا : تالاعفنالا نم نيعون نيب 1996 ةنس ةقوسنو ج !هغئافم « نيكتاك هو

 دوجو بلطتت ال ىتلاو ةيوناثلا تالاعفنالاو ٠ ( ةيجولويزفلا ةراثتسالا نمضتت ىتلاو )

 تالولدم وأ تاحيملت نم هسفن فقوملا هلمحي امب اهروهظ طبتري امنإ  ةيجولويزف ةراثتسا

 .(5) ةصاخ

 : لاعفنالا نم ىلضعلا هجولا - *

 ةيريبعتلا حمالملا صخشلل ةيلاعفنالا ةلاحلا ىلع اهنم لدتسن نأ نكمي ىتلا رومألا نم

 كفراعم وأ كئاقدصأ نم دحاولل رظنت تنأف مسجلا ءاضعأ ةيقبو هجولا ىلع ودبت ىتلا

 اريغتم ودبي » وأ « « انيزحو امهاس ودبي » وأ « « امهجتم ودبي » هنأب مكحت نأ عيطتستف
 تامالعلا ىوقأ نم ربتعت ةيجراخلا تالضعلا تاكرحو « هجولا حمالمف . « هتداعك سيلو
 . صخشلل ةيلاعفتالا ةلاحلا ىلع ةلادلا

 عيمج نأ نيبت رشع عساتلا نرقلا ذنم ىجولويزيفلا سفنلا ءاملع ثوحب نأ ةقيقحلاو

 ىف ةدايزو ةهبجلاو هجولل ةرهاظلا حمالملا ىف تاريغتب تالاعنثإلل بيجتست ابيرقت سانلا
 تاكرحلا ةدايزو . ىكرحلا رارقتسالا مدعو « نيديلاب حيولتلاك ةيلضعلا ةطشنالا

 . ةيدارإ اللا

 لمعم ىلع ايلاح فرشملا , ( ١ , ه ) 2جدبآ ظاطصق# « نامكإ لوي » عاطتسا اثيدحو

 اقلطنم هجولا تاريبعت نم ذختي نأ وكسيسنارف ناس - اينروفيلاك ةعماجب ىرشبلا لعافتلا
 ملع نيدايم ىف نيثحابلا مامتها نهارلا تقولا ىف ىقلت تالاعفنالا نع ةفيرط ةيرظن ءانبل
 . ( 5 ) ناويحلا ملعو « ءاضعألا فئاظوو ء سفنلا

 . هجولا ىلع ةمئترملا تاريبعتلل لصوتلل بيلاسألا نم اددع ركتبي نأ هنكمأ دقف
 ىتلا قرطلا نمو . اهل بحاصملا لاعفنالا عون ىلع قيقد وحن ىلع فرعتلل ىلاتلابو
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 ءاضعأ فلتخم ىف مكحتلا ىلع صاخشألا نم ددع بيردت ىلع موقت ةقيرط اهمدختسا
 مث . ةنيعم تاريبعت قلخ فدهب اعم تالضعلا نم ةعومجم وأ « اهدرفمب ةلضع لك « هجولا
 سانلا نم تانيع ىلع ضرعت نأو « ايفارغوتوف تاريبعتلا هذه ريوصت كلذ دعب نكمي
 1 . ةروص لك اهب ىحوت ىتلا ةيلاعفنالا ةلاحلا ةفرعمل

 .. هجولا ىلع ريبعت فالآ ةعبس ىلإ لصوتلا ناكمإلاب هنأ جهنملا اذه لالخ نم نيبت دقو
 ءزازئمثإلاو « فوخلاك كلذو ةلوهسب هبحاصت ىتلا ةيلاعفنالا ةلاحلا ريدقت نكمي اهضعب
 ٠ ةيلاعفنإ تالاحب طبترت ال تاريبعتلا هذه ةيبلاغ نكل . خلإ .. ةداعسلاو « ةشهدلاو « بضغلاو
 ديكأتلا ىف ةيبغرلا بحاصت تامالع هجولا تاريبعت نوكت دق ةريثك تالاح ىفف . ةددحم

 . راوحلا بحاصت ىتلا ةيكرحلا مزاوللا لثم كلذ ىف اهلثم مالكلا وأ راوحلا عوضوم ىلع
 امدتعف . ثيدحلا عوضوم بحاصت ام ةداع امهليبست وأ « الثم نينيعلا ىبجاحب عافترالاف

 سكعلابو . ناعفتري نيبجاحلا نإف افيفخو « ايباجيإو «الهس كمالك ىوتحم نوكي ام
 وأ ءايبلس وأ ابعص ثيدحلا عوضوم نوكي امدنع لفسأ ىلإ رظنلا هجتيو « نابجاحلا لبسي
 نابجاحلا عفتري امدنع عفترتس توصلا ةربن نأ دجت كنأ اضيأ فيرطلا نمو . ادقان
 )١.65(. البسي امدنع ضفخلتو

 ثوحب تنيب دقف ايدارإ هجولا تاريبعت ىف مكحتي نأ صخش لكل نكمي ناك نإ امأ
 تاريبعت ليكشت ىف حجني نم نأو . كلذ ىف ةعساو ةيدرف اقورف كانه نأ « نامكيا »
 عادخلا ىلع ربكأ ةراهم مهيدل نوكت دق ءالؤهو سانلا نم ةطيسب ةبسن ربتعي هجولا

 صاخشألا ضعبو نيلثمملاك كلذو ىقيقحلا روعشلا نع فلتخت رهاظمب روهظلاو « ىلاعفنالا
 . عونتم لكشب مهتالاعفنا ليكشت نوعيطتسي تسي نمم

 لاعفنالا ةدح نع ريبعتلل ىرخألا قطانملا نم رثكأ مدختست هجولا نم قطانم كانهو

 ىف ةيلاعفتالا ةدحلا نع ريبعتلل امادختسا رثكأ هجولا نم رسيألا بناجلا نأ نيبت الثمف

 نع ريبعتلا نأ نيبت دقف ةداعسلاب روعشلا ةلاح ىف الإ . خلإ .. ةشهدلا وأ « بضغلا تالاح
 . هلك هجولا ىلع رشتني ب هجولا نم ةصاخ ةقطنم ىف عضومتي ال ةداعسلا

 نإف « تالاعفنا نم اهكرحي ام ةءارق نكمي ال هوجولا تاريبعت نم اريثك نأ نم مغرلابو
 تاريغتلا نم لاعفتالل افشك رثكأ نوكي ةنيعم تالاعفنا نع ريبعتلاب اهنم طبتري ام
 نم ةعومجم تضرع براجتلا دحأ ىفف . سفنتلا وأ بلقلا تاقدك ةيلخادلا ةيجولويسفلا

 - عاالا



 نم ةعومجم ىلع تضرع «زازئمثالا وأ «٠ فوخلا اهضعب ريثي ىتلا ةريصقلا مالفألا

 هجولا ريوصت متي ناك كلذك ء بلقلا تاضبن ساقت تناك ضرعلا لالخو . تابلاطلا

 رهظت ىتلا تاريبعتلا فلتخم ليلحت كلذ دعب متي ناكو . كلذل ةدعم ةيئامنيس تاريماكب

 اتباث لظيو عفتري ةقيقدلا ىف بلقلا تاقد ددع نأ نيبتف . تاريثملا ضرع ءانثأ هجولا ىلع

 دقف هجولا ليلحت امأ . ادحاو الاعفنا كانه نأكو ( ىلاعفنالا هبنملا عون نع رظنلا ضغب )

 هجولا تاريبعت نأ نيبت امك . رخآ هبنم ىلإ هبنم نم تاريبعتلا ىف عونتو زيامت نع فشك

 ىلإ زازئيثالا ىلإ فوخلا نم ةعيرس تاريبعت ( فيخملا ) دحاولا هبنملا ضرع دنع ريغتت

 وهو دحاولا فقوملا ىف ىلاعفنالا ريبعتلا عونت ىلع لدي امم . ةشهدلا وأ ةتغابملاب روعشلا

 . هفشك نع ( بلقلا تاضبنك ) ةيلخادلا تاريغتلا زجعت ام

 ؟ ةيملاع ةغل ىه له .. هجولا تاريبعت

 هجولا تاريبعت نأ ءاقترالاو ءوشنلا ةيرظن عضاو ( * : نع ) « نيوراد زلراشت » ضرتفا

 « ىرخأ ةرابعب . ديعب دح ىلإ ةثارولل عضختو ةيوضع بناوج اهددحت ناويحلاو ناسنإلا ىف
 تناك اذ ود ناويسلاو: نامنإلا يول ةلئابتس ةروصي سيلا ىلع ريظت  نلاعتتالا ىيبعلا' قإف

 تالاعفنالا نع ربعت ةيناسنإلا تاعمتجملا نأ دجن نأ عقوتملا نم نإف « ةحيحص ةيرظنلا هذه
 تالاعفنالا نم ددعب قلعتي اميف - لقألا ىلع - حيحص اذه نأ ودبيو . دحاو هجوب ةفلتخملا

 . ةيسيئرلا

 ةيلاعفلا تالاح نع ةربعملا هوجولا نم تاعومجم تضرع ( ٠ ) تاساردلا ىدحإ ىفف

 : ىه تاراضح تس ىف ةفلتخم ةينهم تائف نم سانلاو بالطلا نم ريهامج ىلع ةنيعم

 نأ اعيمج مهنم بلط ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولاو ؛ نيتنجرألا ٠ ىليش « ليزاربلا « نابايلا
 ةصاخ ماكحألا ىف اريبك ابراقت كانه نأ نيبتف ةروص لكل ةبحاصملا ةيلاعفنالا ةلاحلا اوفصي
 . نزحلاو « زازئمثالاو « بضغلاو « ةشهدلاو « فوخلاو « ةداعسلا ىه تالاعفنا ةتسل ةبسنلاب

 . ( ه « نامكا لوي نع ) " - ١ لودجلا ىف نيبملا وحنلا ىلع بسنلا تناك دقو

 ىلع ةفلتخملا تاراضحلا ىف دارفألا ماكحأ نأ قباسلا لودجلا ىف جئاتنلا دكؤتو

 نيوراد هضرتفا ام نأ ودبيو « قباطتت داكت ةيلاعفنا ةلاح نم اهب طبتري امو هجولا تاريبعت
 اذإو . ةقباسلا ةتسلا تالاعفنالل ةبسنلاب لقألا ىلع ٠ حيحص رمأ ةنس ةئام نم رثكأ ذنم
 ىف ةلثامتم ةقيرطب لكشتي هجولا نأ اذه ىنعم نإف « ةقدلا هذهب هجولا ىلع ماكحالا تناك
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 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ

 ىلإ رظنلا لالخ نم لاعفنالا عون ىلع لالدتسالا نكمي هنأ ءاملعلا نيب ( ٠١١ لكش )

 هجولا نم ةنيعم قطانم ديدحت ىف ىملعلا ثحبلا حجن دقو . هجولل ةيريبعتلا حمالملا
 بضغلا :نع ريبعتلل مدختسي هجولا نم رسيألا بئاجلاف « نيعم لاعفنا نع ريبعتلاب طبترت
 وأ ةصاخ ةقطنم ىف عضومتي ال رورسلاو ةداعسلا نع ريبعتلا نأ نيبت نكل . ةفهدلاو

 . هلك هجولا ىلع رشتني لب هجولا نم دحاو بناج

 - عاود



 , لاعفنالا نع ىوقلا ريبعتلا ددصب نوكن امدنع ةفلتخملا ةيئاسنالا تاعمتجملاو تاراضحلا

 ( ١ ) / حراشلا راطإلا ىف ةيتآلا تاطقللا كل روصت امك

 (؟) لودج
 ةفلتخم تاراضح ىف ةيلاعفنالا ماكحألل ةيوئملا ةبسنلا

 ىلا ال١ ىلا 3 2, 7 7 نابايلا

 4 فن 1 43 42 23 ليزاربلا

 1 7م م 7 مم 9 ىليش

 14 1 1 7 714 1 نيتنجرالا

 3/ ين 1 15 2 ب  ةدحتملا تايالولا

 ةداعس فوخ ةشهد بضخ زازئشإلا نزحلا

 ( فرق )

 ىفف : لاعقنالا راهظإ ىف عمتجم لكب ةصاخلا دعاوقلا ىف ةيراضح اقورف كانه نأ ىلع

 حم امك ةنيزحلا فقاوملا ىف ديدشلا هنزح رهظي نأ لجرلل حمسن ال ةيبرعلا انتاعمتجم

 اننكل ةيوقلا تاريبعتلا ىتشب مهرورسو مهحرف نع لافطألا ربعي امدنع حماستن 'نحنو 3 ةارملل

 لاعفنالا نع ريبعتلاب حامسلا ةلاح ىف هجولا تاريبعت نأ ولو . ىوقأ اطبض دشارلا نم عقوتن
 ةلدستلا تازافجلا ىف: يرالا نيبو ةراضعلا نفت: ىف ضصاقمالا نياتيراقتم نوكتج
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 (6«رن] 1 تالا رتل تدلل :تلاتلكك كلانت كيح“ ا تنحف توك كادل

 ( 15 ) مقر حراش راطإ

 « فرقلا رهاظم نع اوربعي نأ اينيغوين ىف ةعبرألا صاخشألا ءالؤه نم بلط
  نيبملا وحنلا ىلع مهتاريبعت تءاجف ( رورسلا وأ ) ةداعسلاو نزحلاو « بضغلاو
 (8) بوعشلا ةيبلاغ نيبعلو نعاشملا هده نع انريبعت نم اهمومعا ىف ةبيزق ئمو
 وأ ةيبرعلا وأ ةيقيرفألا تاعمتجملا ىف رورسلا نع ريبعتلا فلتخي ال كلذك
 . ةرواجملا لاكشألا لثمت امك ةيبوروألا

 سس عااد



 : تالاعفنالا برطضت امدنع (د)

 ةمواقم ىلع انتقاط ءىبعي هنأ املاط رطخلا هجو ىف لاعفنا كانه نوكي نأ ماي آل

 . اهب سأب ال ةيفيكت ةفيظو كلتف . لبقتسملا ىف هتهجاومل دادعالا وأ ٠ هروهظ تقو رطخلا

 ريبعتلا ىف ةيرحلا هذهف . رخآلاو نيحلا نيب ام ةدشب انتالاعفنا قلطنت نأ اضيأ سأب الو

 فيكتلا ىلع ربكأ ةردقمبو « عفاودلا ىف ةدايزب صخشلا ىلع دوعت ام ابلاغ لاعفنالا نع

 . ةايحلا ةذلب ساسحإلاو ىعامتجالا

 ىدجم ريغ اهيف انطاشن حبصيو « اشحومو ابيثك اناكم حبصت دق اهمومع ىف ةايحلا نإ

 :« نامننالا ند تلعن لذنو

 ةايحلا ىف بارطضالا رداصم نم ردصم ىلإ تالاعفنالا لوحتت دق ةريثك تالاح ىف نكل

 تالاحلا ضعب ىف اغلاب ارثأت رثأتت دق ةيوضعلا فئاظولا نإ لب درفلل ةيعامتجالاو ةيسفنلا

 . ةيلاعفنالا

 : لاعفن الاو باصعلا

 بارطضاب اهروهظ طبتري ةيسفنلا تابارطضالا نم ىربك ةفئاط كانه نأ مولعملا نمو
 هيدل لاعفنالا دقفي صخش ىباصعلاف : باصعلا ضرمب ىمسي ام كلذب ىنعنو « لاعفتنالا

 ةلوهسب زيمتت ىباصعلا ةايح . ءاقشلاو ةساعتلا رداصم نم اردصم حبصيو ةيفيكتلا هتفيظو

 ىتح رشلا عقوتو « ةديدشلا فواخملا هيلع رطيست اذهلو . هرارمتساو « هتدشو لاعفنالا

 ليثيل دتميو ىباصعلا بارطضالا توافتيو . رشلا وأ فوخلل اردصم كانه نوكي ال امدنع
 ىتلا ةداحلا ةيلاعفنالا تالاحلا ىلإ للملاو ةساعتلا رعاشم نم حوارتت ىتلا تالاحلا كلت

 « ةديدشلا ةيوضعلا تاريغتلا نم ةاناعملاو « مئادلا ىلخادلا ديدهتلاب ناسنإلا ةايح غبصت

 . نيرخآلاب ءاّنبلا ىعامتجالا لعافتلا بيلاسأ تابارطضاو

 ىلع رطيسملا ىلاعقتالا بارطضالا عون بسحب ةددحم عاونأ ىلإ مسقتي باصعلاو
 . بائتكالاو « ايرريتسيهلاو « ( فاوخلا ) ةيضرملا فواخملاو « قلقلا : نضتيو ٠ صخشلا
 سوقط وأ لاعفأ وأ ءراكفأ نع ةرابع ىهو . ةيرهقلا لاعفألاو ساوسولا اضيأ كانهو
 حيباصمك ةهفاتلا ءايشألا دعو « تارملا تائم ديلا لسغ اهنم اهلعفي نأ الإ صخشلا كلمي ال

 ثادحأ ةيقيقحلا اهروص ىف سواسولا ضعب نأ مغرو . ملسلا تاجردو « تارايسلاو « ةءاضالا

 © لل



 زاجاتوبلا دقوم ةعجارم وأ « هايملا روبنص قلغ نم الثم دكأتلاك ) ةديفم نوكت دق ةيداع
 ةيمويلا هفئاظوب مايقلا نع ضيرملا لشت دق ام ابلاغ ةديدشلا تالاحلا ىف اهنأ الإ عمونلا لبق

 صخشلا ىلع بعصي ةينهذ روص وأ « ةتباث راكفأ لكش سواسولا ضعب ذخأتو
 ام ابلاغ اهنكلو ءرذحلا وأ ركذتلا ىلع اندعاست تناك نإ ةلوبقم نوكت دقو . اهنم صلختلا

 فوخلاو ةساعتلا نم برض ىلإ هتايح ليحتو ىفيكتلا اهعباط ىباصعلا ىدل دقفت

 . تاروظحملاو

 ىف ةيسيئر ةمس ربتعي هنأ ولو « ةعئاشلا ةيلاعفنالا تابارطضالا رثكأ نم وهف قلقلا امأ

 لكل ابحاصم هدجن امك « ةمزأتملا فقاوملا ىف ءايوسألا نيب هدجن « تابارطضالا مظعم

 . ىرخألا ةيلقعلاو ةيسفنلا تابارطضالا

 . ةداح ةيلاعفنا تاربخل ةجيتن ةيسفنلا تابارطضالا نم ةريثك عاونأ ًاشنت ( ٠١١ لكش )

 ةفورعملا هتايحرسم ىدحإ ىف ريبسكش اهروصو ةقيقحلا هذهل نونانفلاو ءابدألا هبنث دقو

 تابارطضا كلذ دعب اهيدل تزوطت دقف . اهجوز لتق ىلع ترمآت ىتلا « ثبكام ىديللا »

عشلا نم صلختلا ىف ةبغرك ةيرهق ةقيرطب ديلا لسغ راركت اهنم ةيسفن
 ديدشلا مثإلاب رو

 ىدحإ لثمق ايلعلا ةروصلاو . نيتمثآلا اهيدي نم عيرصلا جوزلا ءامد ةلازإ ةلواحمب

رهق لكشب اهيدي كعدت ىهو ثبكام ىديلل ةيحرسملا دهاشملا
 . جوزلا مد نم نم صلختلل ى

 باصعلا » مماب ةيرعلا تابارطضالا ىدحإل احضاو اجذومن ةيرهقلا لاعفألا هذه لثمتو

 . « ىرهقلا
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 « ملعتلاو ٠ عفدلا ىلع دعاسي هنأل ايباجيإ نوكي دق رخآ لاعفنا ىأ لثم هلثم قلقلاو
 تحت هنأ املاط ىباجيإ وهو .هل بسانملا دادعألا ىلاتلابو ءرطخلا ثودح قابتساو

 قلقلاو . لماش باصع ىلإ لوحتيو « انايحأ رجفتي دق هنكل . ةطباضلا انتاردقو « انترطيس

 ءايشأ وأ صاخشأ وأ « ةيعامتجا فقاوم نم فوخلاو ديدشلا لاعفنالا لكش ةداع ذخأي ىضرملا

 « قزمتلا ىلع ةديدشلا تالاحلا ىف ثعبي وهو .فوخلا اذه ةرورضلاب ىعدتست ال

 نأ لهسلا نمو . ءانبلا فيكتلاو ىعامتجالا لعافتلا ىلع ةردقلا ىف للش ىلإو ٠ فوخلاو

 لثم ةيجولويسفلا رهاظملا ضعب ىلإ رظنلاب كلذو قلقلاب زيمتت كتايح تناك نإ فرعت

 قرعلاو «ءراودلاو « لاهسإلا» نطبلا تاصلقتو « مضهلا بارطضاو . بلقلا تاقد عراست
 . ديدشلا قلقلا تامالع نم اهلكف .. هجولا بوحشو « فارطألا ةدوربو « درابلا

 ةيوضعلا ةيحانلا نم ذخأت ىهو ( ايبوفلا ) ةيبضرملا فواخملاب ىمسي ام هنم بيرقو
 اءزج ايبوفلا نوربتعي نييسفنلا ءابطألا نم اريثك نأ دجن اذهل « ضارعألا سفنو لكشلا سفن
 ةددحملا فقاوملا وأ صاخشألا وأ تاعوضوملا ضعبب اطبترم أشني اهيف فوخلا نكل قلقلا نم
 ةباجتسأك أشنت ةيضرملا فواخملاو . ( ردصملا لوهجم قلقلا تالاح ىف فوخلا نوكي امنيب )

 وأ ةقلغملا نكامألا نم ىضرملا فوخلا كانهف .. ةددحم تاعوضومل اهيف غلابم ةيلاعفنا

 فقاوم نم فوخ وأ « ةفحازلا وأ ةيئارفلا تاناويحلا ضعب نم ىضرملا فوخلا وأ ةعستملا

 سنجلا عم راوحلاو « دقنلاو ضفرلاو « مهمامأ ثيدحلاو سانلا ةهجاوم ربتعتو . ةيعامتجا
 اريثك ىتلا ءايشألا نض .. توملاو « مدلاو « مالظلاو « ةعفترملا نكامألاو « ةدحولاو  رخآلا

 . ضرملا فوخلل اعوضوم نوكت ام

 بيبطلل نكمي اهل ىلعف ساسأ ال ةيمسج ىواكش لكش ذخأت ىهف ايريتسيهلا امأ
 ضرملاب ةيعاواللا ةباجتسالاب « فوخلاو قلقلا رداصم نم بورهلا وه ىبسيئرلا اهعفاد . هجالع
 هكلمتت ىذلا صخشلا وأ هفافز موي ةيسنجلا ةنعلا هبيصت ىذلا صخشلاك فعضلاو ىمسجلا
 نايثفلاو , عادصلاب رعشي ىذلا صخشلا وأ « اديدج المع هيف ملتسي موي لوأ دنع رهظلا مالآ
 نم بورهلا نأ كش الو , ناحتمالاك مهم ءىش ءادأ كشو ىلع نوكي امدنع ءىيقلا امبرو
 ةباجتسا كلذ ىقل نإ لافطألا ىدل ةعئاشلا ضارعألا دحأ نم ضرملاب رهاظتلاب ءايشألا
 طامنأ نم مئاد طمن ىلإ لوحتي ام ابلاغ بولسألا اذه نإف ٠ تاهمألاو ءابألا نم ايعجشتو
 ليدبك ةيريتسيهلا ضارعألا نوكت .ائدنعو . تايدحتلاو تابوعصلا اههجاوت امدنع ةيصخشلا
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 لوحتت

 تالاعفنالا

 ىف

 تالاح

 ةريثك

 ىلإ

 ردصم

 نم

 رداصم

 بارطضالا

 ىف

 ةايحلا

 ةيسفنلا

 ةيعامتجالاو

 امبرو

 ةيممجلا

. 
 ربتعيو

 باصعلا

 نم

 عيشأ

 تابارطضالا

 ةيسفنلا

 ىتلا

 طبتري

 اهروهظ

 قلقلاب

. 
 دقفيو

 لاعفنالا

 ىدل

 صخشلا

 ىباصعلا

 هتفيظو

 ةيفيكتلا

 حبصتل

 هتالاعفنا

 اردصم

 نم

 رداصم

 ةساعتلا

 ءاقشلاو

. 
 نمو

 رثكأ

 عاونأ

 باصعلا

 اعويش

 قلقلا

 ىذلا

 زيمتي

 هباحصأ

 ىف

 تالاحلا

 ةديدشلا

 فوخلاب

 زجعلاو

 نع

 لعافتلا

 ىعامتجالا

 فيكتلاو

 ءانبلا

. 
 نكميو

 نأ

 لدتسي

 ىلع

 تالاح

 قلقلا

 دوجوب

 رهاظم

 ةحضاو

 نم

 رتوتلا

 ىلضعلا

, 
 قاهرإلاو

» 
 قرألاو

» 
 دشلاو

 ىبصعلا

 امك .

 حضوت

 روصلا

 ثالثلا

 هالعأ



 ةيريتسيهلا ةباجتسالاو . اهتالكشمو ةايحلل ةيفيكتلا ةهجاوملل ىكذ ريغو « جضان ريغو « ثغ

 ىريتسيهلا للشلا وأ « مصلا وأ ىمعلاب باصملا درفلاف . هيعو وأ ضيرملا مكحت نود ثدحت

 رضي بسلا نأ ولو ::ةكرحلا وأ ةعينلا وأ < ةيؤرلا ىغ ارجاغ. لمقلاب نوكي اه ابلاغ

 وأ راصبإلا زكارم ىف ىوضع لالتخا كانه نوكي نأ نود ةيعامتجا ةيسفن طورش ىف هروذجب

 صخشلا دعاست ىهف « ايوناث افده مدخت ام - ابلاغ - اذهل ايريتسيهلاو . ةكرحلا وأ « عبسلا

 رداصملا ىف ريكفتلا نع هدعبتو « ةياعرلاو مامتهالل ازكرم هلعجتو « تالكشملا بنجت ىلع

 ةبوحصم ةيريتسيهلا ضارعالا ةلازإ نوكت اذهل . ىجراخلا ملاعلا ىف طابحإلاو قلقلل ةيقيقحلا

 : تالاخلا "ضعي ىف قلقلا روهظب

 ةباجتسا نزحلاو . ديدشلا نزحلا وهف بائتكالا تالاح ىف بلاغلا ىلاعفنالا لكشلا امأ

 ىلع زيزع ناكم وأ ناسنإ نادقف رثإ ىسمألاو فوخلا هباتناو الإ دحأ نم امف ةلوبقم ةيناسنإ

 نم لوطأ وأ ىوقأ ةرؤصب صاخشألا ضعب ىلع رطيسي هدجن روعشلا نم لثم نكل . سفنلا
 ريثك ىف ابوحصم باتئكالا نوكيو . نيبثتكملا مماب صاخشألا ءالؤه ىمسن اذهل « داتعملا

 ءاكبلاو « ةيهشلا نادقفو « اهيف غلابملا بنذلا رعاشمو قرألاو « سأيلاو « قلقلاب نايحألا نم

 باثتكالا نأ - ظحالت كلعلو . تاذلل رمتسملا بينأتلاو ٠ سفنلاب ةقثلا مادعناو « رركتملا

 قلعتيو مامألا ىلإ هجتي ىذلا قلقلا سكعب هنكل « اهيف غلابم ةيلاعفنا ةباجتسا لثمي قلقلاك

 ىلع نزحلا نع ثحبيو ىضاملا ىلإ هجتي بئتكملا نأ دجن ؛ هراطخأو لبقتسملا فواخمب

 . تافام

 : ةبرطضملا تالاعفنالا صئاصخ ( ه )

 ىلع اهصيخلت انل نكمي ةددحم تامس ذخأي ىلاعفنالا بارطضالا نأ ظحالت دق اذه نم

 بولطملا دحلا نع تالاعفنالا ضعب دتشت امدنعف : ةيلاعفنالا ةدشلا ( ) ١

 ىذلا لكشلا بارطضالا اذه ذخأيو . بارطضالاب ةايحلا غبطصت . ةايحلل لقعتملا عفدلاو

 ؛ ةيضرملا فواخملاو قلقلاب طبتري فوخلا دادتشأف . رطيسملا لاعفنالا عون عم بسانتي

 ودبي اميف مهاسي مامتهالاو بحلل ةجاحلا دادتشاو . بائتكالا زيمي ىذلا وه نزحلا دادتشاو

 . ةيريتسيهلا تابارطضالا ليكشت ىف
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 امم لوطأ ةدم اهئاقبو « ةديدشلا ةيلاعفنالا ةلاحلا رارمتساف : رارمتسالا ( ب )
 ىف لالتخا لكش ىف هراثآ رهظت ىذلا مئادلا رتوتلا نم تالاح ىلإ ىدؤي فقوملا هبلطتي
 ىمست تابارطضالا نم ةفئاط كانهو . ةيعامتجالا تاقالعلاو « ةيمسجلا فئاظولا
 نأ نيبت نييسفنلا ءابطألا مامتهأب نهارلا تقولا ىف ىظحت « ةيتاموسوكيسلا تابارطضالاب
 مسجلا فئاظو ةباصإ ىلإ ىدؤت فوخلاو « عارصلاو قلقلاك ةيلاعفنا فقاومل ضرعتلا لوط
 ضارمأو « مدلا طغضو « ةحرقلاو «وبرلا : ةيتاموسوكيسلا تابارطضالا ةلثمأ نمو للخلاب
 رتوتلا تالاح ترمتسا اذإف « ةيساسحلا ضارمأو « ايراكترألاو « نولوقلاو « مضهلا ءوس
 فئاظولاو ندبلا فئاظوب ناقحلي بارطضالاو للخلا نإف « ةليوط ةرتف ديدشلا ىلاعفنالا

 ١ ءاوسلا ىلع ةيسفنلا

 دقلف : ( تالاعفنالا طابحإ وأ ) تالاعفنالا نع ريبعتلل ديدشلا عمقلا ( ج )
 :نوط: نأ لإ فدؤي ال دق ةيرح ىف اهقيرط .ذحات ناب تالاعتنالل حاينلا نأ ىلإ انرشأ

 ريبعتلا ىف رارمتسالا نع ارطخ لقي ال روهظلا نم تالاعفنالا عنمو , ديدشلا عمقلا نكل
 نأ ودبيو . بارطضالا نم ةفلتخم عاونأ ىلإ ىدؤي هنأ ثيح نم « لاعفنالا نع ديدشلا
 ىأ ) ةيتاموسوكيسلا تالاحلا ضعبو « ىرهقلا ىماوسولا باصعلا ةلاح ىف بارطضالا

 ةجتانلا تابارطضالا نم ربتعي ( ةيسفن لماوع ةجيتن ندبلا فئاظو بيصت ىتلا تابارطضالا
 ءودهلاب ايرهاظ نودبي نييزاوحلا نأ دجن اذهلو . لاعفنالا نع ريبعتلا ىف ديدشلا عمقلا نع
 ةجيتنو « ةفلتخملا فقاوملا ىف ةيوق تالاعفنا راهظإ ىلع نيرداق ريغو ىلاعفنالا طبضلاو
 . ةيرهقلا ةيدارإ اللا سوقطلا وأ لاعفألا نم ىرخأ لاكشأ ىف مهتالاعفنا برستت اذهل
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 ةصالخلا

 ةحصلا نولطتو دينع اهضفبا نوكي .ىثلاو + لاعفتالا "نه .نضشش ىأ ةايدع“ ولخت ال

 - دجوي الو . ىلقعلاو ىسفنلا بارطضالا نم ةفلتخم عاونأ ىلإ ىدؤي اهضعبو « ةيسفنلا

 ريشي موهفم هتفصب هانجلاع اذهلو لاعفنالا وه امع قافتا - عوضوملا اذه ةيمهأ نم مغرلاب
 : ىه ةثالث بناوج ىف ريغتلا ىلإ

 لاعفنالا نأ ءاضعألا فئاظو ملع تاسارد انل نيبت انهو ةيبصعلا - ةيوضعلا ةيحانلا - ١

 خملا قطانم ضعب ىف ةدوجوملا ةيجولويسفلا ةيممجلا تاريغتلاو ضارعألل ةمجرت الإ وه ام
 لقتسملا ىبصعلا زاهجلا نأش نم رخآلا ضعبلاو « ىهبجلا صفلاو «٠ ىفرطلا زاهجلاك

 . ىواثبمسارابلاو ىواثبمسلا هيئزجب

 ريغتلا نع ال ربعت ةيلاعفنالا ةباجتسالا نأ ىرت ىتلا « ةيسفنلا ةيحانلا - ١

 فقاوملا كاردإ ةقيرط ىلعو ريغتلا اذه اهب كردن ىتلا ةقيرطلا ىلع لب ىجولويسفلا
 . لاعفنالا ةراثإب ةطبترملا ةنيعملا

 ىف تاريغتب انلاعفنا بيجتسن نحلف . هجولا تاريبعت وأ ةيلضعلا ةيحانلا - *
 مدعو « ديلاب حيولتلاك ىرخألا تالضعلا طاشن ىف ةدايزو ةهبجلاو هجولل ةرهاظلا حمالملا
 . ىكرحلا رارقتسالا

 نم ردصم ىلإ ةريثك تالاح ىف لوحتت دق اهنإف « تالاعفنالاب سأب ال هنأ نم مغرلابو
 رثأتت ةيوضعلا فئاظولا نإ لب « درفلل ةيعامتجالاو ةيسفنلا ةايحلا ىف بارطضالا .داصم
 ةطبترملا ةيسفنلا تابارطضالا نم باصعلا ربتعيو . لاعفنالل ةجيتن اغلاب ارثأت انايحأ
 . ةيضرملا فواخملاو « قلقلا : باصعلا ىلع ةلثمألا نمو « تالاعفنالا ىف بارطضالاب

 لك ىف ىلاعفنالا بارطضالا رهاظم انيب دقو . ةيرهقلا سواسولاو « بائتكألاو « ايريتسيهلاو
 . اهنم

 . تالاعفنالا ىف ةدشلا : اهنم تامس ثالثل ةجيتن ىلاعفنالا بارطضالا ثدحيو
 اميف امأ . ىلاعفنالا ريبعتلل ديدشلا عمقلاو « ةليوط ةدمل ةيوق ةيلاعفنا ةلاح ىف رارمتسالاو
 فيكتلاو ةايحلا ىنعمب اساسحإ ناسنإلا حنمت ةيفيكت ةفيظو نوكي دق لاعفنالا نإف كلذ ادع
 . ةذللاو
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 شعشلاثلال صقلا

 ةيرشب جذامنو ةيناسنإلا ةيصخشلا ملاعم

 )١ ( ةيدرفلا صئاصخلا ىف رارقتسالاو قاستالاو زيمتلا :

 ) ةيصخشلا ءانب ) ديدحتلاو عونتلا نيب ةيصخشلا ( ب ( :

 ١ - ةميدقلا طامنألا .

 ١ - ةيعون تاباجتسا نم اهتحت ىوطنت امو ةمسلا :

 - عيزوتلا - قاستالاو ةمسلا - ةيداعلا تافصلاو ةمسلا - اهصئاصخو ةمسلا ىنعم

 ةمملا ةيمومع - سايقلاو ريدقتلل ةمسلا ةيلباق - عمتجملا دارفأ ىف ةمملل ىبسنلا .

 - ةطبارتملا تامسلا نم ةعومجمك دْمبلا .

 - ىلماعلا ليلحتلا جهنم - داعبأ ىلإ تامسلا رصتخت فيك .

 ) اهسيياقمو اهسايق ةيصخشلا ( ج .

 ١ - ةوطخ ةوطخ ةيصخشلا تامس سايق .

 تارابتخالا - ةيصخشلا تانايبتسا -: ةفورعملا ةيصخشلا سيياقم ضعب - ؟

 ةيطاقسالا .

 ؟ اهلاصخو اهلوصأ ةيبصخشلا دمتست فيك (د)

 ١ - ةثوروملا صئاصخلا .  *- ةملعتملا صئاصخلا .

 ملعتلاب ةثارولا ءاقتلا - ؟ .

 ب علوا



 : ىملعلا ثحبلا عقاو نم ةيصخش طامنأو جذامن ( ه )

 . ظاتستالاو ءاوطنالا نيم: نانلا' 3

 . ةيطلستلا ةيصخشلا طمن - ؟

 . ةيئاوتحالا ةيصخشلا - +

 تاو اب



 : ةيدرفلا صئاصخلا ىف رارقتسالاو قاستالاو زيمتلا ( 1 )

 فقاوملا دحأ يف صاخشألا نم ةعومجم كولس يف اليلق رظنلا تنعمأ تنأ اذإ (أ)

 لك نأ ب قحاو بقونلا نأ نم مغرلاب تدهش. ايداع الفحا قتلو: ةنئاعلا ةيحابتجالا
 لدابي صخش كانهف : نيرخآلا نع فلتخت ةقيرطب فرصتي ذخأ دق نيرضاحلا نم صخش
 هوجو وأ هجو نع ثحبي نيرضاحلا نيب شتفي نأ لواحي رخآو ٠ ثيدحلا رخآ اصخش

 ىستحي نم كانهو « نيمداقلاب بحري نم كانهو « اديحو اتماص سلجي نم كانهو « ةفولأم
 لدابتي نم صاخشألا نم دجتو « ايش ىستحي نأ ىلع رخآ اصخش ثحي وأ « ائيش لكأي وأ

 هيلع ودبي نم وأ «٠ نيرضاحلا نم ةعومجمل فيض ميدقتب موقي نم وأ « كحضلاو تاكنلا

 تارشع ظحالتس « ىرخأ ةرابعب . فارصنإلل ةحناس ةصرف ىأ ازهتنم لملمتلاو رجضلا

 < نيرضاحلا درع: نيتحم اه تاقلا اسرو فافرهتلا

 ىدحإ يف نكيلو فلتخم يعامتجإ فقوم يف راغصلا لافطألا نم ةعومجم اضيأ ظحال

 نأ . اهسيردتب موقت يتلا ةداملا بناوج ضعب حيضوت يف ةكمهنم ةملعملاو « سردلا تاعاق

 ةوطخ لقتنت يهو ةملعملل ةعباتمو ةظقيو اهابتنإ بلطتيو دحاو انه يعامتجإلا فقوملا

 اهيلع ودبي لافطألا نم ةريبك ةبسن نأ نم مغرلابو - كلذ عمو . اهتدامل اهحرش يف ةوطخ

 تافرصت نم مهنم لك نم ردصي اميف ةعساو تافالتخا اضيأ ظحالتس كنإف - لعفلاب كلذ

 اهضعبو - روهظلا بح ىأ ثبعلاو لملمتلاو رجضلاك - ةرشابم اهضعب ظحالت نأ عيطتست

 كينيعب هظحالت نأ عيطتستال ىذلا يلخادلا كولسلا نم ىرخأ بناوج نع ربعي رخآلا

 دراش ةقيقحلا يف هلقع نكلو « هابتنإلاو مامتهإلا راهظإ لافطألا دحأ لواحي نأك ةدرجملا
 . خلإ .... سردلاب اهل ةقالع ال ءايشأ وأ فقاوم يف

 يف ةفلتخم تاباجتسإ نوبيجتسي دارفألا نأ ءالجب جتنتسن تاظحالملا هذه نم

 ةظحالم نكمي تاباجتسإ ةطيحملا ةيعامتجإلا فورظلا وأ « ةدحاولا ةيجراخلا فقاوملا

 . يشابم لكشب هتظحالم نكميالو هجاتنتسإ نكميو ايلخاد ثدحي اهضعبو « ايرهاظ اهضعب
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 ةيعامتجإ فقاوم يف كل افورعم اصخش عبتت : ىرخأ ةظحالم كلذل فضأ (ب )

 عم وأ ءاقدصألا نم تاعومجم عم ةيداع ةسلج يف وأ « سرد ةعاق وأ « لافتحإ « ةفلتخم

 ريغتل ةجيتن هكولس ىلع أرطت يتلا تاريغتلا نم مغرلاب هنأ بلاغلا يف دجتس . هترسأ
 اميف الثامت ىأ « هتافرصت يف اقاستإ كانه نإف « اهل قفاوتلا تابلطتمو ةيعامتجإلا فقاوملا
 يف هكولسب ؤبنتلا ىلع ارداق كلعجي امم ةفلتخملا فقاوملا يف كولس وأ ءارآ نم هنع ردصي

 2 هئالمز طسو حرملل الايم كلذك نوكيس « لفحلا يف ثيدحلا رثكي ناك نمف . لبقتسملا

 هيلع رهظت تناك نمو . شاقنلاو فراعتلاو راوحلاب نيرخآلا ةردابم ىلع ةردق رثكأو

 ىرخألا ةيعامتجإلا فقاوملا يف هكولس نوكيسف « لفحلا يف باحسنإلا وأ لجخلا تامالع
 لدي امم . نيرخآلا عم يعامتجإلا هكولس يف ةردابملا مدعو ءاوزنالاو « باحسنإلل برقأ

 يف قستم لكشب رهظت نيرخآلا نع اهيف فلتخي يتلا درفلا تافرصت ضعب نأ ىلع
 . ةفلتخملا ةيعامتجإلا فقاوملا فلتخم

 نم نيعم صخش نع هفرعتام نأ ىلع اضيأ لدت ةظحالملا نإف ء اذه نع الضف ( ج )
 امبر لب ءرمعلا نم ةليوط تارتفل ارقتسم هعم اهضعب ىقبي ءارآ وأ ٠ تافرصت وأ « لويم
 لحارملا لالخ رخآ ىلإ .ناكم نم لاقتنإلاو ةديدشلا تاريغتلا نم مغرلاب ىتح « هلك رمعلا
 نم نآلا كب نيطيحملا صاخشألا ضعب نع اهفرعت يتلا صئاصخلا نأ . هرمع نم ةفلتخملا

 تلصفنا نأ « بجعتستال دقو .. مهعم لظتس « ةوقلل ليم وأ « طاسبنا وأ « ءاوطنإ وأ « ءاكذ

 تيقب دقل . ريغتت مل مهنع اهفرعت تنك ىتلا صئاصخلا ضعب نأ دجت نأ ام فورظل مهنع
 , ةيداملا تاريغتلا لك نم مغرلاب ةليوط تاونسل ةتباثو ةرقتسم مهيف تافصلا ضعب
 . تاونسلا هذه لالخ مهنم لك ىلع ترم ىتلا ةيراضحلاو « ةيعامتجإلاو

 موهفم هينعيام حوضوب انل صخلت ةقباسلا ثالثلا طاقنلا يف تاظحالملا نأ ةقيقحلا
 نع اهيف فلتخن ىتلا ( تافرصتلا وأ تافصلا ) نم ةزيمتم ةديرف ةعومجم اهنإ . ةيصخشلا

 . تباثو رقتسم وحن ىلعو ةفلتخملا فقاوملا يف قستم لكشب انيدل رهظت يتلاو « نيرخآلا
 فقاوم ىف انتافرصتو انكولس نم اريبك اءزج مكحت ةيصخشلا صئاصخلا نم ةعومجملا هذه
 : صئاصخ لكش ىلع امإ نوكتو « تاذلاو ملاعلل انكاردإ قرط يفو ٠ نيرخآلاب لعافتلا

 ىف ةنورم نم انع فرعي ام وأ « عادبإلا وأ ,ءءاكذلا صئاصخك ةيلقع ( أ )
 . حتتفت وأ دومج « بلصت وأ « ريكفتلا
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 سكعت دقو . ةفلتخم قرطب دارقألا بيجتسي دحاولا ىعامتجإلا فقوملا ىف( ٠١8 لكش )
 مكحن نأ عيطتسن ال اننكل . ةيصخش هتامم فقوملل هتباجتسإ ىف درف لكل ةصاخلا قرطلا
 هذه تناك اذإ الإ !ةيبصخش ةمس ربتعت ! فقوملا ىف ةصاخلا هرفلا ةباجتسإ تناك اذإ امب

 وأ لكشب ىرخألا فقاوملا ىف رهظت ىأ ةقستم ( تاباجتسإلا ةعومجم وأ ) ةباجتسإلا
 امدنع هفاشتكإ ةيصخشلا ءاملع لواحيام وهو . ةمئاد ىأ , ةرقتسم تناك اذإ الإو ء رخآب

 ظ . ام ةمسم دوجو نع نوثدحتي

 رتوت « لادتعإ وأ جازملا يف ةدح نم انع فرعيام ىدمك ةيجازمصئاصخ ( ب )
 . لؤافت وأ مواشت « ءاخرتسإ وأ قلق « ينادجو نازتإ وأ يبصع

 ىلع طلشتلا ؤحن انلويمك نيرخآلاب انلعافت بيلاسأب قلعتت صئاصخ (ج)

 . خلإ ..... رؤفنلا وأ ددوتلا « طاسبنإلا وأ سانلا نع ءاوطنإلا « عوضخلا وأ « نيزخآلا

 عفان رمأ نيرخآلا نع ادرف زيمت يتلا صئاصخلا كلت ىلإ لصوتلا نأ دكؤملا نمو

 اذإ « ةفلتخملا .فقاوملا يف هكولسب ديجلا ؤبنتلا نم اننكمتس كلذل انتفرعمف . ديفمو

 . هتيصخش نع ائيش انفرع ام
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 دوهج يف ةريثملا ةيملعلا لوصفلا نم الصف صخلي هتطاسب ىلع بلطملا انه نأ عيلع

 صئاصخلا نم ةديرقلا ةبيكرتلا » كلت مكحت يتلا نيناوقلاب ماملإلل نيرصاعملا سفنلا ءاملع

 دوهج كرحتتو . ةيصخشلا اهيلع قلطن يتلاو « ةفلتخملا فقاوملا يف درفلا كولس هجوت ىتلا

 : اهنم ةلئسأ نع ةباجإلا ىلإ كلذ يف ءاملعلا

 لك اهب زاتمي يتلا تافصلا وأ صئاصخلا ةعومجم نأ الثم فرعن اننإ (أ)

 اهيوتحت يتلا تافصلا ددعب ةددعتتمو ةعونتم 'نيعم عمتجم دارفأ نم درف

 . © ةغللا سيماوق

 اديفمو ايساسأ اماملإ ملي نأ عيطتسي اهنم لقأ ددع ىلإ لصوتن نأ نكمملا نم لهف - ١

 ..؟ كلذ عي فيكو»؟ شانلا قيب قورفلاب

 ؟ اقيقد ايعوضوم اريدقت صئاصخلا كلت ريدقت نكمي له - ؟

 ؟ ةملعتم وأ ؟ ةيثارو يه له ؟ اهلوصأ سانلا نيب تافالتخإلا دمتست فيك - ؟

 ؟ اهملعت متي فيكو

 . ةيلاتلا تاحفصلا يف انمامتهإ عوضوم يه ةلئسألا هذه ةباجإ -

 : « ةيصخشلا ءانب » ديدحتلاو عونتلا نيب ةيصخشلا ( ب )

 نم «رشبلا نيب قورفلا مهفل ةيسيئرلا صئاصخلا نم ددع عضو يف ةبغرلا تناك - ١
 نمو قيرغإلا ةفسالفلا نأ تبثيام كانهو . مدقلا ذنم نيركفملا ةيانعب ترفظ يتلا لئاسملا

 ساسحإلاو ةبغرلا هذه نع ريبعتلاب اوفتكي مل « نيملسملا ةفسالفلا نم دعب اميف مهوذح ىذح

 تايدهملا وأ سسألا ضعب نيمدقم يجهنم زيح يف اهعضول تالواحملا ضعب اومدق لب « اهب
 . طامنأو ةيسيئر جذامن ىلإ ةيناسنإلا تايصخشلا فينصت ىلع ةدعاسملل ةيرظنلا

 كلذ دعبو « نييقيرغإلا ©316805 « سونيلاج » و 11100078665 « طارقبيه » لعلو

 بسحب سانلا اومسق نم لئاوأ نم اوناك يمالسإلا يبرعلا بيبطلاو فوسليفلا « انيس نبا »

 ةغللا سيباوق اهنضتت سانلا فصول حلصت ةفص 1408 نم برقيام ( 8 عجرم رظنا ) ءاملعلا دحأ انل يصحي ١*(

 . ةفص 405٠١ ىلإ اهلازتخأ - ىرخألا تافصلا عم اهنم هباشتملا مضب - نكمي « ةيزيلجنإلا
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 طمن لكلو . ىوارفصلا 2 يمغلبلا 2 ىومدلاو ىوادوسلا : ةيسيئر طامنأ ة ةعبرأ ىلإ مهتجزمأ

 . ( ١ عجرملا رظنا ) ىرخألا طامنألا نع هلصفت يتلا ةلقتسملا هصئاصخ ءالؤه نم

 نأ حيحص . نيقحاللا ملعلا لاجرو نيركفملا نم اريبك امامتهإ ميسقتلا |ذه يقل دقو
 اذهل ىقبي هنأ الإ « ناديملا اذه يف ةقد رثكأ ىرخأ تايرظن مدقي ثيدحلا سفنلا ملع
 ةيرشبلا ةجزمألا يف توافتلا ةلأسمل ةيوقلا مئاعدلا الوأ ىسرأ هنأ ثيح نم هتيمهأ ميسقتلا
 اهنضتي يتلا صئاصخلا اهساسأ ىلع تغيص يتلا ةيكذلا تاظحالملا نم اددع اهناث مدقو
 . انب نيطيحملا رشبلا نيب , اذه انموي ىلإ اهظحالن نأ نكمي صئاصخ يهو . اهنم طمن لك

 يتلا ءاطخألل ايفاك اهبنت اوهبنت نورصاعملا ةفسالفلا الو « نومدقألا ةفسالفلا ال هنأ الإ
 رخآلا نع اهنم لك لصفني « ةعبرأ جذامن ىلإ مهعونت ىلع رشبلا ميسقت ةلأسم اهيلع ىوطنت
 قيرغإلا ةفسالف انل هغاص ىذلا لكشلاب اداح الاصفنإ

 نود هدحو ىرظنلا لمأتلا ىلع ادامتعإ نومدقألا ةفسالفلا ميسقتلا اذهب ماق « ةيحان نمف
 ةرباع ةظحالم ىأ نإف ءاذه نع الضف . مهتالمأت قدص ققحي ام اومدقي نأ اولواحي نأ

 انم لك يفف . ةيرشبلا طامنألاو جذامنلا نيب الخادت كانه نأ ىلع كلدت اهب موقت نأ نكمي

 ةيرظن عطتست ملام وهو . طمن لك يف امع فلتخي ءيش انم لك يفو « طمن لك نم ءزج
 زيامتت طمن لكل ةداح صئاصخ عضو ىلع اهزيكرت ببس «هددحت نأ ةعبرألا طامنألا
 نأ طامنأ ىلإ سانلا ميسقت بويع نمف . ىرخألا طامنألل ةزيمملا كلت نع احضاو ازيامت

 مهنم ةدودحم ةلق نأو « .طامنألا هذه نيب ةطسوتم عقاوم يف عقت رشبلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا

 . صلاخ لكشب طمن لك ىلإ نومتني

 ميسقت نم ةركبملا ةيفسلفلا تالمأتلا اهتراثأ يتلا لكاشملا كلت ىلع بلغتللو - ؟

 اهتفصب , 9 ةمسلا موهفم مادختسا نهارلا تقولا يف ءاملعلا لضفي « ةيلاثم طامنأ ىلإ سانل

 صخش نع اصخش زيمت يتلا صئاصخلا فصن نأ هساسأ ىلع نكمي ىذلا يسيئرلا حاتفملا

 .رخآ

 اذه نكل « ةمسلا موهفمب طمنلا موهفم اولدبتسا مهنأ سفنلا ءاملع هلعفام لك نأ لاقي دقو

 الضف « تامسلا هذهل لوصولا يف ةيعوضوملا ىلع دمتعي ثيدحلا بولسألا نأل . حيحص ريغ

 (*) لورأ
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 ىرئس امك ةتوافتم تاجردب عمتجملا دارفأ نيب عزوتت اهنأ وه ةمسلل ثيدحلا روصتلا نأ نع
 : يلي اميف

 : اهصئاصخ ضعبو ةمسلا ىنعم

 سيماوق اهب ءيلتمت يتلا ةيداعلا تافصلا نم اهرهوج يف ةبيرق ةمسلا ؟ ةمسلا يه امف

 نأل ملصق"( هيوقللا وأ ) ةنيوماقلا تاقنعلا نم ةنع لك هنأ كلذ نتن سيلا نعل“ فحل
 درفلا كولس يف رهظت يتلا لاصخلا وأ تافصلا كلت ىلإ طقف ريشت ةمسلا نأل . ةمم نوكت

 صخش كولس فصت نأ عيطتست تنأف . انحضوأ امك قستم لكشبو ءايبسن مئاد لكشب

 ةمس كلتمي صخشلا اذه نأ لوقت نأ عيطتستال كنكلو « دودو هنأب ماستبإلاو ةيحتلاب كردابي
 هنأ لب . فقوملا يف ام ضرغل ةرباع ةباجتسإ درجم سيل اذه هكولس نأ تفرع اذإ الإ « دولا

 عبطت ةيصخش ةمس ىلإ ةفصلا لوحت نأ عيطتست انه . ةفلتخملا فقاوملا ىف هنم رهظي كولس

 . ةفلتخملا فقاوملا ىف درفلا اذه كولس

 نمف اذهلو . ةتوافتم تاجردب عمتجملا دارفأ نيب عزوتت - ةمس ىأ - ةمسلاو
 وأ صئاصخلا نم ريبك ددع نيب عمجلل هضرتفن موهفم اهنأ ىلع ةمسلا روصتن نأ لضفألا
 صئاصخلا هذه نم اضعب كلتمي عمتجملا دارفأ نم درف لك نأو . ةيعونلا تاباجتسإلا
 هفصو ىلع نيرداق انلعجي امم « صئاصخلا كلت نم ربكأ اددع كلتمي انضعبف . تاجردب

 تنأف . تاباجتسإلا كلت نم لقأ اددع الإ نوكلتميال نيذلا نيرخآلا نم رثكأ ةمسلا هذهب
 وأ ) اموهنم الإ ةقيقحلا يف مدختستال تنأ امنإف الثم قلق ةمس كانه نأ لوقت امدنع

 فقاوملا يف رتوتلا : لثم ةيعونلا تاباجتسإلا نم ددع ىلإ ةراشإلا هب دصقت ( اديرجت
 تاباجتسإلا ضعب امبرو «ربصلا ذافنو « فواخملاو « سجوتلاو « مواشتلاو « ةيعامتجإلا

 . خلإ .... ةيقرعلا ددغلا طاشنو « ضبنلاو بلقلا تاقد ديازتك ةيجولويسفلا ةيعونلا

 نيب ةتوافتم تاجردب عزوتت ةيعونلا تاباجتسإلا نم ددع نيب عمجت ةمسلا تناك اذإو
 ةنيعم ةمس ديدحت وأ ضارتفا نكمملا نمف اهسايق نكمي هنأ ىنعي اذه نإف عمتجم ىأ دارفأ
 . اهسايقل 7 نايبتسإ وأ سايقم عضوب مايقلا نكمي اهيلع ةلادلا ةيعونلا تاباجتسإلا ديدحتو
 عاونأ نع فشكلل اهنيب اميف قفتت يتلا ةلئسألا نم ةعومجم الإ وه ام نايبتسإلاو

 ( * ) نانعكا1018116.
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 ةقيرطب ةلئسألا هذه غاصتو . ةضرتفملا ةمسلل ةزيمملا تاداعلاو ءارألاو تاهاجتإلاو « كولسلا
 بسحب « فرعأ ال وأ «ال »وأ « معنب » اهنم لك نع بيجي نأ درفلا نم بلطيو ةحضاو
 تاباجإ ةيصخشلا تانايبتسإل ةبسنلاب عبطلاب دجوت الو . هيلع لاؤسلا ىوتحم قابطنإل هريدقت
 . ةيليصحتلا تاناحتمإلا وأ « ءاكذلا تارابتخإ يف لاحلا وه امك ةئطاخ وأ ةحييحض

 نأ دقتعن يتلا ةيعونلا تاباجتسالا نم ايسيئر اددع ددحت نأ ام ةمس سايق بلطتيو

 تاباجتسالا هذه دوجو نع صخشلا لأستل سايقملا دونب يتأتو « ةمسلا ىلع لدي اهدوجو
 تاياجتسإ ىلإ ريشت اهنإ يعامتجالا طالتخالا بحك ةمس لاثملا ليبس ىلع ذخ . هيف ةيعونلا
 ءاقتلالا ليضفتو « تاشقانملا بحو « تالفحلا روضح بح اهنم ةيكولس رهاظم وأ ةنيعم
 طالتخالا بح ةمس سايقل نايبتسإ دونب غاصت نأ نكمي اذكهو .. ةءارقلا ىلع سانلاب
 ش : ةيتآلا ةلئسألا الثم لأسن نأب رهاظملا كلت ةجلاعمل

 (ال) ( معن ) ؟ ةماعلا تالفحلا بحت له -

 عم اراوح لدابتت نأ كيلع لهسلا نم له -
 (ال) ( معن ) ؟ هزه: لوأل مارك ضخق

 (ا/) ( معن ) ؟ ةءارقلا ىلع سانلاب ءاقتلالا لضفت له -
 (ال) ( معن ) ؟ سانلا عم ثيدحلاب عتمتست له -

 ::لكفلا انهي قلقلل نئايقم هوني: نركت "نأ نكمي لئتلابو
 (الز ( معنا) ؟ نقلب كنلقا قدي لها

 (ا/) ( معن ) ؟ رهاظ ببس نود فواخملا كباتنت له -

 (ال) ( معن ) ؟ ثيدحلا يف مثعلتت له -

 (ال) ( معن ) ؟ ةلوهس كرعاشم حرجت له -

 امدنع ديدشلا جرحلاب ساسحإ كبيصي له -
 (ال) ( معن ) ؟ رخآلا سنجلا نم دارفأ عم ثدحتت

 (ال) ( معن ) ؟ مئاد عادص ككلمتي له -

 (ال) ( معن ) ؟ عطقتم كمون له -
 (ا/) ( معن ) ؟ اليل سيباوكلا كبيصت له -

 ل عالالا



 لاثملا يف ةينامثلا ةلئسألاو . لوألا لاثملا يف ةعبرألا ةلئسألا نأ دجن نحنف اذكهو

 بح هيمن امب اهروهظ طبتري ةيموي تافرصت وأ تاداعو ةيكولس رهاظم نع ربعت يناثلا

 درجم الإ يهام هذه نأ سنت الو . يناثلا لاثملا يف قلقلاب وأ لوألا لاثملا ىف طالتخإلا
 تانيل' ةديج نيييباقم .عتضولا نوكعابلا» هيفالي يذلا يقيقحلا ءانعلا ىكستال ةيسيضرت ةلكأ
 رهاظمو تاعونتلا نع فشكلل لاح ىأب يفكتال ةلئسأ ةينامث وأ ةعبرأ درجمف . ةيصخشلا

 فظويام ةداع سايقم ىأ عضاو نإف اذه نع الضف . ةمسلا اهل ريشت يتلا ةفلتخملا كولسلا

 هلجأ نم عضو ام سايقل لعفلاب حلصي هسايقم نأ نم دكأتلا وحن هتادوهجم نم اريبك اءزج
 ىضرملاك ) قلقلا اهنع فورعملا نم امهادحأ دارفألا نم نيتعومجمل الثم هسايقم ىطعي نأب
 نأ سايقملا عاطتسا نإف . نييداعلا نم ىرخألاو « ( ةيسفنلا تادايعلا ىدحإ يف نييسفنلا

 اذه نإف . ايبسن ةعفترم تاجرد ىلع نوقلقلا لصحي نأب ةءافكب نيتعومجملا نيب زيمي
 لدعيو « ىرخأ ادونب فيضي دق هنإف كلذك نكي مل نإ امأ . ةقدص ىلع اعنقم اليلد ربتعي

 . ايئاهن سايقملا حرطي وأ « ىرخأ دونب نم

 . ةمملا ةيمومع ةلأسم هذه انمايأ يف ةيصخشلا ءاملع نيب لدجلل ةريثملا لئاسملا نعو

 نم اددع اندجو اننأ ول اذامو . ؟ فقاوملا لك يف اهسفن نع ةمسلا حصفت نأ بجي لهف

 ةيمومح: وذ اهتم خا اديض .نأو. © فرخأ تقاوم نود فقاوم ىف رهظت سانلا دنع تامسلا

 .؟ مهتالعافتو صاخشألا كولس نم مظعأ عاطق ىلع بلغي ىأ ةضيرع

 كولس نم ةدودحم فقاوم ىف رهظي اهضعبف اهتيمومع ىف توافتت تامسلا نأ عقاولا
 ضب تنعي: تثق« عادغلاو شفلا .لباقمب ىف ةنامألا يم عوتلا اذه: ةلفمأا نمو .. ,صخشلا
 تاعومجم ىلع ( ٠١ عجرم رظنا ) 1 قمل وص ©: 1/133 ىامو نوشتراه اهارجأ يتلا ثوحبلا

 نوكيو فقوم يف شفي دق مهنم لفطلا نأ ةنس ٠ : ١١ نيب مهرامعأ حوارتت لافطألا نم ٠
 دق ام اصخش نأ اذه ىنعم نإف نيفلابلا ىلع جئاتنلا هذه انممع اذإو . رخأ فقوم يف انيمأ

 يف فيزي وأ ٠ هلمع يف ادوقت سلتخيس هنأ ةرورضلاب اذه ينعي نأ نود ناحتمإلا يف شغي
 كلت ةيمومعلا ةدودحملا تابسلا ةلثمأ نمو . ءالمزلاو ءاقدصألا عداخيس وأ « ةيمسر تالجس

 اهروهظ .طبتري يتلا تامسلا ربتعتو . ةسولهلاو « ةسوسولاو « قلقلاك ةيضرملا تامسلا
 وأ ةظفاحملا تاهاجتإلاو « ةيلامجلا وأ ٠ ةيسايسلا ميقلاو ؛٠ بصعتلا : لثم نسلاو جوضنلاب
 . اضيأ عونلا اذه نم يه ةررحتملا

- 1 



 نيفنلا ظيصوا م ةيناسكلاو: طانبالا وأ ءارطنالاو «فاكذلا“#هتلقما نمو هك ولسو .نضعشلا

 ١ عجرملا رظنا )

 ١ - ةمسلا نم ةيمومع رثكأ موهفم وهو « (9 دعبلاب ىمسيام ةمسلا موهفم دعب يتأيو «
 نم اددع لقأ نآلا ةفورعملا داعبألا نإف اذهل . تامسلا نم ةطبارتم ةعومجم نع ربعيو

 ىلإ ريشي ىذلا ءاوطنإلاب ىمسي .ام نآلا اهفاشتكإ نكمأ يتلا داعبألا مهأ نم لعلو . تامسلا
 رثكأ ةفاقثلاب علولاو « ناطبتسالاو « ةلزعلل ليملاو « ءودهلاب , مهكولس مستي نيذلا صاخشألا

 لبقتسملل طيطختلاو  نييرفملا ءاقدصألا عم الإ ظفحتلاو عفرتلاو « سانلا نم ٠ يف ينأتلاو

 مكحتلا عم « ةئداهلا ةمظنملا ةايحلل بحمو فاك دجب رومألا ذخأو « مالكلاو ةكرحلاو يشملا

 تامسب زيمتي يطاسبنإ دعب يئاوطنإلا دعبلا لباقيو . اقيثو امكحت تالاعفنإلاو رعاشملا يف
 ةقخ ابنت ١ ةنيالقعللا  بعو 1 بيسك «يزجلا نام, ةردقلاو ..: ةكرعلا :ةفرمو < للا

 نيرخآلا عم ثيدحلاب عاتمتسإلاو «٠ سانلاب علولاو « ةقابللاو « عيرسلا فرصتلاو « حرملاو «
 عجرملا رظنا ) ةيعامتجإلا تاقالعلا يف راشتنإلاو ١ ( .

 ؟ داعبأ ىلإ تامسلا رصتخت فيك

 اهراصتخإ بجي هنإف « رخآلا ضعبلا عم اهضعب لخادتيو « ةددعتمو ةعونتم تابسلا نألو

 ءارثإ يف ايبلس اريثأت رثؤي ال كلذ ناك نإ ةصاخ . ةيسيئرلا داعبألا نم لقأ ددع

 راصتخإ متي الو . ةعونتملا ةيرشبلا تافينصتلل انمهف ىلع رثؤي 0

 اذهل نأل ٠ يطابتعإلا نيمختلا وأ سدحلا ىلع دامتعإلاب داعبألا نم لقأ ددع ىلإ تامسلا

 جهنم يلماعلا ليلحتلاو .27يلماعلا ليلحتلا جهنمب ىمسي عئاش يملع جهنم راصتخإلا

 ىلع .ديتعي هنأ خف مغرلابو . لاضفالاو جئاتنلا نم ريثكب سفنلا ءاملع هل نيدي يئاصحإ

 ةينورتكلإلا تابساحلا مادختسإ نكميو ةطيسب ةيئاصحإلا هتاءارجإ نإف « دقعم يضاير ساسأ

 ةعوضوملا - ةيصخشلا سيياقم نم ةريبك ةعومجم ءاطعإ ىلع ةطاسبب موقي وهف . هءارجإ يف

 الأ .نييعي .نماعفألا نم ةريبك :دادعأل تاةديمتو وشم تان يف ةيدرفلا 0 ريدقتل

 سيياقملا كلت نيب طابترإلا تالماعم كلذ دعب جرختستو . صخش )7٠0( نع اولقي

 (*) للرد عمقت هلق م 0 0 |معام» ةمقأالؤأ5.
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 ةصلختسملا ةيطابترإلا تالماعملا كلت ىلع ىرجن مث . ةفولأملا ةيئاصحإلا قرطلا مادختسإب

 اطابترإ اهنيب اميف طبترت يتلا سبياقملا ةعومجم فاشتكإل ةيضايرلا تاءارجإلا ضعب

 سيياقملا نم ةطبارتم ةعومجم لك ىمستو « ىرخألا سبياقملاب طبترتال اهنكلو « اعفترم
 طابترإلل ىنعملا ضعب يطعي يكل ثحابلا هركتبي موهفم ىنعملا اذهب لماعلاو . لماعلا مسإب
 . ىرخألا تاعومجملا نود سيياقملا نم ةعومجم يف دوجوملا

 تارابتخإ نأ ىأ « ءاكذلل لماع دوجو فشتكن نأ الثم نكمأ يلماعلا ليلحتلا لضفبو
 « يظفللا مهفلاو « ديرجتلا ىلع ةردقلاو « ةيناكملا تاقالعلا كاردإو « لالدتسإلا سايق

 ىلع ةردقلا يف ةعفترم ةجرد ىلع لصحي نمف . اعفترم اطابترإ اهنيب اميف طبترت اهريغو

 ىلع ةردقلا وأ « ةيناكملا تاقالعلا صالختسإ يف ةرهام ةقيرطب فرصتلل ليميس « لالدتسإلا

 نأ اضيأ نكمأ يلماعلا ليلحتلا لضفبو . اهتالولدمو ظافلألا مهف يف ةعرسلا وأ « ديرجتلا

 وأ « ةيوقلا ةركاذلا بحاص سيلف . تارابتخإلا كلتب طبترتال ةركاذلا تارابتخا نأ فشتكن

 رثكأ ارداق ةرورضلاب سيل « ةديعبلا وأ ةبيرقلا ثادحألا وأ ءامسألا ىسيام اردان ىذلا صخشلا

 ةركاذلا نأ مويلا فرعن اننإف اذهلو « مهفلاو « ديرجتلاو لالدتسإلا يف ةراهملا ىلع هريغ نم
 وأ ءاكذلا عافترإ ىلع اليلد سيل اهفعض وأ ةركاذلا ةوق نأ ىأ « ءاكذلا نع ةلقتسم
 نع ديزيال اًميف اننكم ىذلا « يلماعلا ليلحتلا نود كلذ فرعن نأ انل ناك امو . هضافخنإ
 . يناسنإلا كولسلل ةقوشملا تاليلحتلا نم ريثك فاشتكإ نم نرق فصن

 : اهسيياقمو اهسايق ةيصخشلا ( ج )

 : ةوطخ ةوطخ ةيصخشلا تامم سايق ١-

 وأ تامس نع تاروصت وأ ضورف عضوب ةيصخشلل هروصت ثحابلا أدبيام ةداع - ١

 هضورف غوصيو . سانلا نيب قورفلا نم ةعونتم تاعاطقب ماملإلل ةرظن يف حلصت صئ
 . رداصم نم هيلإ عجري امو هتاءارق وأ « هريغلو هسفنل هتاظحالم اهنم ةفلتخم رداصم نم كلت

 وأ « لازعنإلا وأ عافدنإلا وأ « طلستلل ليملا نكيلو ةنيعم ةمس دوجو ضارتفإ دعب - ؟
 ةملك وأ درجم موهفم الإ اهتقيقح يف يهام ةمسلا نأ فرعن نأ بجاولا نمف « ةوقلا بح
 نم اهيلع لدتسي امنإو « صخشلا لخاد يف جولولاب اهتظحالم وأ اهفاشتكإ نكمي ال ةيظفل
 لعافتلا فقاوم يف مهنم رهظت يتلا كولسلا بناوجو مهتالعافتو صاخشألا تافرصت لالخ
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 ةمجرتب ثحابلا اهيف موقي ىرخأ ةلحرم ضورفلا ضرف ةلحرم دعب يتأتف اذهلو . ةفلتخملا

 دق انهو . اهنع لاؤسلاو اهتظحالم نكمي ةيكولس رهاظمو « () ةيعقاو ةيلمع ةغل ىلإ هتاروصت
 ةنوشخلا راهظإ يف فرطتلا : يتأيام الثم طلستلا ةمسل ةرهاظلا ةيكولسلا ةمجرتلا نوكت

 نم الدب ةوقلاب حيولتلل ليملا « ةوق لقأ مه نم وأ ءالمزلا وحن ةيلاعتملا تافرصتلا « ةظلغلاو

 ةغيص مادختسا يف فارسإلا « ىأرلا وأ ةديقعلا يف نيفلتخملا نم روفنلا « لدجلاو عانقإلا

 نيرخآ نيلاثم انركذ دقو . اذكهو .. هتاراوح يف « انأ » ماكتملا ريض نم راثكإلا ءرمألا

 ( ةمدلا وأ ) درجملا موهفملا ليوحت ةيلمع « ةيلمعلا هذه طالتخإلا بحو قلقلا نع لبق نم

 ةبسلل ةيلمعلا ةمجرتلا ةلحرم اهيلع قلطن نأ نكمي اهتظحالم نكمي ةيكولس رهاظم ىلإ
 . اهل ةيكولسلا ةغايصلا وأ « ةضرتفملا

 اهريدقتو رهاظملا كلت سايق ةمسلا ىلع ةلادلا ةيكولسلا رهاظملا رصح دعب لهسيو - '
 . انحرش امك ةيلكشلاو ( تاءاتفتسإلا ) ةيظفللا سيياقملا لالخ نم ةقدلا نم ريبك لكشب

 ةيصاخلا كلت يف هعقوم نع اقيقد اريبعت اربعم سايقملا ىلع درفلا ءادأ نوكي يكلو
 ةعونتم ادونب سايقملا نمضتي نأ ضورفملا نم نإف « ( الثم قلقلا وأ , طلستلا وأ « ءاوطنإلا )
 قلقلل سايقمف . ةفلتخملا اهتاعونتب ةيصاخلا هذه هيف رهظت ىذلا كولسلل اديج اليثمت لثمت
 قلقلا ربعي يتلا رهاظملا نم ديدعلا نع ةربعملا دونبلا نم اعونتم اددع نضتي نأ بجي الثم

 بيلاسأو ٠ نيرخآلاب ةرتوتملا ةقلقلا لعافتلا طامنأو « ةيجولويسفلا تاريغتلاك هسفن نع اهيف
 « مؤاشتلاو « مونلا تابارطضإو « تافرصتلا يف قمحلاو « فرطتلاو' ةغلابملل ةلايملا ريكفتلا
 ريغ تاعقوتلاو « هيف غلابملا حومطلا تايوتسمو « هسفنل درفلا اهلوقي يتلا ةئطاخلا راكفألاو

 فوخلاو ٠ سجوتلاو « اهيف غلابملا ةيساسحلاو « يصخشلا كولسلاو ءادألا نع ةيعقاولا
 . خلإ .... ةيعامتجإلا فقاوملاو ءايشألا نم يقطنماللا

 ىلإ لوحتلا نكمأ ذإ ء اذه اهلكشب سيياقملا ةأشن هل تدأ ماه روطت انل زربي انه نمو

 صخش يف 1 وأ صخش يف كلت وأ ةيصاخلا هذه رفاون رادقمل قيقدلا يمكلا فصولا

 وأ « ىملاسيبنإ وأ « يئاوطنإ صخشلا اذه نأ لوقلاب نوفتكي مويلا ءاملعلا دعي ملف . رخآ

 ىلع ازكرم ا حبصأ لب . ةعئاشلا تامسلا نم كلذ ريغ وأ يبصع وأ « لوجخ « ىكذ

 ىأ ؟ ةمسلا هذه نم كاذ وأ صخشلا اذه ةجرد ىه ام : عونلا اذه نم ةلئسأل تاباجإ عضو

  تاروطتلا دحأ زيمي ام وه اذه ؟ هيف رفاوتت ةنيعملا ةمسلا ىلع ةلادلا صئاصخلا نم مك

 . مايألا هذه ةيناسنإلا ةيصخشلا ةسأرد ىف ةيسيئرلا
 (* ) همعونتمدقأ
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 ةريبك دادعأ ىلع ةفلتخملا هدونبب هقيبطت ةلحرم سايقملا عضو ةلحرم دعب 0 5

 سيياقملا نم رخآ ددع عم هقبطن وأ هدرفمب سايقملا قبطن دقو . عمتجملا دارف أ نم ةعولتمو

 . ىرخألا

 تالماعم ةفرعمل ةيئاصحإلا بيلاسألا مادختسإب جئاتنلا ليلحتب كلذ دعب موقن مث - ه

 ( ةمسلل ةيعونلا ةيكولسلا رهاظملا عقاولا يف يه يتلا ) ةفلتخملا دونبلا نيب طابترإلا

 دونبلا كلت نيب لاصتإلاو هباشتلا ىدم فاشتكا وهو حضاو كلذ نم فدهلاو . سايقملل

 ةوئبلا نعي 0 نإف . اهانضرتفا يتلا ةيصاخلا كلت نع ريبعتلا يف رخآلا ضعبلاو 0

 يئاصحإلا جهنملا ىمسيو . سايقملا نم اهاندعبتسا ىرخألا دوتيلاب اديج اطابترإ طبترت

 هدعاوقب متهملا ءىراقلل نكمي جهنم وهو . يطابترالا جهنملا مساب كلذ يف 5-6

 . ( ؛ عجرم لاثم ) ةيئاصحإلا بتكلا ىدحإ ىلإ عوجرلا هقيبطت بيلاسأو ةيئاصحإلا

 فدهب تارمو تارم هقيبطت ديعن نأ بجي ةلثمم دونبب سايقم انيدل نوكت دقو نآلا - ؟

 ىلع هتاباجإ عم سايقملا ىلع مويلا درفلا ةباجإ قفتت له . دارفألا سفن ىلع هتابث نم دكأتلا
 تابث ىلع ةمالع هذه نإف كلذك كلذ ناك نإف ؟ الثم رهش وأ عوبسأ دعب سايقملا سفن
 . ةتباثو ةرقتسم ةمس اهسيقي يتلا ةمسلا نأ ىلع ةوالع ىأ سايقملا

 يهو اهب دتعي ةادأ حبصي ىتح سايقملا ىلع روطتلا نم ىرخأ ةلحرم يتأت كلذك - ١
 نيب قباطتلا ىدم وهام ىأ . اهانعضو يتلا ةمسلا لعفلاب سيقي سايقملا ناك اذإ امم دكأتلا
 هذه رفوتت نيذلا صاخشألل يلعفلا كولسلاو سايقملا اذه دونب اهسيقت يتلا ةمسلا وأ موهفملا

 اذإو . "9 سايقملا قدبص ناونع تحت ةلكشملا هذه يسفنلا سايقلا ءاملع جلاعيو . ةمسلا

 اقداص نوكي سايقملا نأب لوقلا عيطتسن ةلهس ةطيسب ةغلب سايقملا قدص نع ربعن نأ انكش
 اقداص نوكي رابتخإلا اذه نإف « قلقلل اسايقم انعضو اذإف . هسايقل عضو ام سيقي ناك نإ
 فورعم تاعامجل سايقملا يطعت نأب كلذ نم دكأتلا نكميو . قلقلا سيقي لعفلاب ناك اذإ

 ةيسفن ةدايعل نيدراولا نييسفنلا ضرملاك ) قلقلا يف ةعفترم اهنأ ىرخأ رداصم نم اهنم
 اذه نإف بالطلا نم ةيداع تانيعب ةنراقملاب اعفترم تاعامجلا هذه ءادأ ناك نإف « ( الثم

 ساسأ ىلع موقت ىرخأ ةقيرط كانهو . ام دح ىلإ اقداص هانعضو ىذلا سايقملا نأ ىنعي

 يعامتجإلا لجخلاك قلقلل ةهباشم تامس سيقت ةقداص ىرخأ سيياقم عم سايقملا ءاطعإ

 (*؟) تادوللأال,
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 سيياقملا هذهو انسايقم نيب طابترإلا نيبتن مث دارفألا نم تاعومجمل ء سفنلاب ةقثلا فعضو
 بيلاسأ كانه نأ ةقيقحلاو . اعفترم اطابترا بلاغلا يف اهب طبتريس هنإف اقداص ناك نإف
 اعيمج اهنأ ولو « اهتاليصفت يف لوخدلا ىرورضلا نم دجن ال « سايقملا قدص ريدقتل ةددعتم
 طاشنلا لاجم يف يلعفلا كولسلاب سايقملا ىلع ءادألا ةقباطم ىدم نم ققحتت نأ لواحت

 . اهسايق ديرن يتلا ةمسلل يلمعلا

 ديزتال نهارلا يملعلا ثارتلا يف طورشلا هذه اهيف ققحتت يتلا سيياقملا نأ ةقيقحلاو

 طورشلا قيقحتل - نوثحابلا وأ - ثحابلا اهدجي يتلا ةقشملا ببسب . ديلا عباصأ ىلع
 . سايقملا يف ةبولطملا ةيملعلا

 : ةيصخشلل ةفورعملا سيياقملا ضعب - ؟

 « لأست ةلئسأ هتدام نوكت اهضعب نأ ىأ ء روصم اهضعبو ٠ يظفل ةيصخشلا سيياقم ضعب

 اذه . ةنيعم ةقيرطب اهنع ةباجإلا بلطي ظافلألا نم ةعومجم وأ « اهتلمكت بلطي لمج وأ
 ةيصخشلا سيياقم نم رخآلا ضعبلا امأ . ةيصخشلا تانايبتسإ هيمن ىذلا وه ضعبلا

 ةقيرطب صخشلل مدقت ةضماغ ربح عقب وأ لاكشألا وأ روصلا نم ةعومجم هتدام نوكتف

 ةمئاقلا هذه تحت ىوضنيو . اهنع هليختي ام وأ « هاريام فصي نأ هنم بلطيو « ةنيعم

 . ( ىرنس امك ةيظفل ةيطاقسإ تارابتخإ كانه نأ ولو ) .. ةيطاقسإلا تارابتخإلاب ىمسي ام

 ,لاعلا هعضو ىذلا 9 كنزيآأل ةيصخشلا نايبتسإ ةيصخشلا تانايبتسإ ىلع ةلثمألا نمو

 نم اعساو امامتهإ يقل ىذلاو ( ١١ « ١6 نيعجرملا رظنا ) 5ةزلؤ6هءاع كنزيأ زناه ىزيلجنإلا

 اهنع باجي ةلئسألا نم ةعومجم نم نوكتي وهو . برغلاو قرشلا يف نيثحابلاو سفنلا ءاملع

 صئاصخ ةعبرأ يف سانلا نيب قورفلا هلمجم يف سيقيو « فرعأال »وأ « ال هوأ « معن » امإ
 : يه ةيسيئر داعبأ وأ

 . طاسبنإلا لباقم يف ءاوطنإلا (أ)
 :'يتانسولا نازتألا لباقم يف -يلامقنالا بارطخإلا ( ب
 . ةيعقاولا ةرظنلا لباقم يف ( يلقعلا بارطضإلا وأ ) ةيناهذلا ( ج )
 . ةيمارجإلا لويملا ( د )

 (* ) عزيوعمعاع "ءعمدمجملا» 0ا0عكالمسصقتسع ( 550 ).
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 نكمي يتلا ةيسيئرلا داعبألا نم داعبألا هذه نأ روصت ساسأ ىلع هسايقم كنزيآ ينب دقو
 هذهل لضوتللا نلماعلا ليظعلاو كضخألا هانم ميختتسا دقو - يفلاتلا قولا ىلع اهتاربأ
 تامازدلا ةنيي نقو  لاجملا  قضل' اهنف :لوخلا ةزوزم فرثال ليضانت انيلو ... نانبألا

 ايسآ يفو ( عجرم رظنأ ) تيوكلاو ( ؟١ عجيرم ) يبرعلا ملاعلا يف نوثحابلا اهارجأ يتلا
 ريدقتل ةادأك حلصي هنأ ىنعمب قداص سايقملا اذه نأ ( ايريجين ) ايقيرفأ ( 59 ) ( نابايلا )

 . ةفلتخملا تاراضحلا يف ةيصخشلا ءانبو ةيدرفلا قورفلا

 نم وهو . 27 هجوألا ةددعتملا ةيصخشلا رابتخا : اضيأ ةيصخشلا تانايبتسا رهشأ نمو
 اهعضو الاؤس 511 نم نوكتي ذإ . نهارلا تقولا يف انل ةفورعملا ةيصخشلا تانايبتسا مخضأ
 اتوسيئم ةعماج نم 1180852 تي 800116111 يلينكمو قاواثاه نايكيرمألا ناملاعلا

 مدختسيو . ( 7 ١5 نيعجرملا رظنا ) اضيأ ةيبرعلا ةغلل سايقملا اذه مجرت دقو « ةيكيرمألا
 زييمتلا وه سايقملا اذه عضو نم فدهلاو . ةيسفنلاو ةيلقعلا تاحصملاو تادايعلا يف عسوتب
 اهب ديفتسي ةميق ةيصيخشت ةادأ ربتعي وهف اذهلو . يلقعلاو يسفنلا ضرملا تائف فلتخم نيب
 سايقملا انه دونب ىوتحتو . ءاوسلا ىلع نويسفنلا نوجلاعملاو ىسفنلا بيبطلا وأ ىئاصخألا
 صئاصخلاو تامسلا ةرطيس يف صاخشألا نيب قورفلا ريدقتل ةيعرف سيياقم ةرشع ىلع
 : ةيتألا

 مغرلاب ةيمسجلا ضارمألا نم ىوكشلاو مسجلا فئاظوب لاغشنإلا ىأ : ضرملا مهوق - ١
 . ىقيقح ىوضع بارطضأ دوجو مدع نم

 « صقنلاو سأيلا رعاشمو « لبقتسملاو ةايحلل ةمئاشتملا ةرظنلا ىأ : بائثتكإلا - «
 . طاشنلا ىوتسم ضافخنإو ريكفتلا تايلمع ءطبو « توملاب مئادلا لاغشنإلاو

 برهمك ةيمسجلا ىواكشلا مادختسإ ىلإ سايقملا اذه تارابع ريشتو : ايرتسيهلا - *
 . عقاولا نم بورهلاو « ةجضانلا تايلوؤسملا ةهجاوم نم

 ىلع ةجراخلاو ةحناجلا تافرصتلا ىأ : ( ةيتابوكيسلا ) ةيكولسلا تافارحنإلا - ؛
 . ءىطاخ وه امب راصبتسإلا فعضو « ةربخلا نم ةدافتسإلا نع زجعلاو « ديلاقتلاو فرعلا

 ىأ : ( ثانإلا دنع ) ىوقشنإلا وأ ( روكذلا دنع ) ىركذلا رودلا تابارطضإ - ٠

 (*) كرس عك ريس (1مطمعتم "عممدهلتاو اهجعصاممب ( !لللاط ل.
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 دنع ةيوقلا ةيركذلا لويملاو ءروكذلا دنع ةيوثنإلا لوبملاو « ذوذشلاو ةيسنجلا تافارحنإلا
 . ثانإلا

 سجاوهلاو راكفألا ةرطيس ىنعتو : ( ايونارابلا ) داهطضإلاو ةمظعلا سجاوه - 5

 . ةعداخلا

 زجعلاو « بنذلا رعاشمو « سواسولاو ةيضرملا فواخملاو قلقلا ىأ : ايتيثاكيسلا -
 . زيكرتلا فعضو تاذلا دقنو « تارارقلا ذاختإ نع

 باحسنإلا : اهنم ةيضرم ضارعأ ىلإ سايقملا اذه تارابع ريشتو : ماصفلا - 8
 نع الضف ىلاعتلاو « نيرخآلا ىلع ةوسقلاب بوحصملا دوربلاو « ةالابماللاو « ىعامتجإلا

 ةمئالملا ريغ تاباجتسإلاو « ( سوالهلا ) ةعداخلا ةيسحلا تاكاردإلاو « سجاوهلا ةرطيس

 عقاولل

 « هجوملا ريغ دئازلا طاشنلا : ئه بناوج ةثالث ىلإ ريشيو : سوهلا لويم - 9

 . ايقطنم ةطبارتملا ريغو ةرياطتملا راكفألا ةرطيسو « ةمئادلا ةراثتسإلاو

 ناك نإو « فولأملا ىنعملاب اضرم ربتعيال انهو : يعامتجإلا ءاوطنإلا -
 ةيدرفلا تاطاشنلا ليضفتو ٠ يعامتجإلا باحسنإلا هرهاظم نمو « قلقلا ضارمأ بحاصي

 . نيرخآلاب العافت بلطتتال يتلا

 ةيصخشلا سايق لواحت ال يهف ةيطاقسإلا تارابتخإلا امأ « تانايبتسإلا نع اذه

 « ملاعملا ةددحم ريغ ربح عقب : ةضماغ تاهبنم صخشلل مدقت لب « ةرشابم ةلئسأب اهتاريغتمو

 عقب يف ىري ام فصي نأ صخشلا نم بلطيو « ةصقان لمج وأ لاكشأ « ةيفارغوتوف روص

 روصلا ةعومجم يف صاخشألا نيب روديام فصت ةصق ليختي وأ بتكي نأ وأ ءربحلا

 ةسنلاب : ةارملا)' 0 يبأ ناك ) : لثم ةصقان ةلمج لمكي "0

 قلاع تارت اههجاوأ يتلا تالكشملا مهأ نم 6( يفأ ] نا يل

 دحأ وأ « هسفن مري نأ صخشلا نم بلطيف مسرلا ىلع دمتعت ةيطاقسإ تارابتخا دجوتو
 : لإ ا لجر وأ « ةأرما مسري نأ وأ « هترسأ دارفأ

 هنإف . ( ددحم ءانب اهل سيل ىأ ) ةضماغ ةيطاقسإلا تارابتخإلا هذه ةدام تناك املو

 دق يتلا هتاجاحو « ةقيمعلا هعفاودو ةيفخلا هرعاشم سكعت اهيلع صخشلا تاباجإ نأ دقتعي

 . اهل اكردم نوكيال
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 ( 3/ عجرم رظنا ) © خاشرورل ربحلا عقب رابتخإ ةيطاقسإلا تارابتخإلا مهأ نمو
 دوسأو ىدامر اهضعبو نولم اهضعب « ربح ةعقب اهنم لك ىلع تاقاطب رشع نم نوكتي ىذلا
 لك نم بلطيو ةدحاو ةدحاو صخشلا ىلع تاقاطبلا هذه ضرعتو . ( ٠١١ لكشلا رظنا )

 وحن ىلع تاباجإلا كلذ دعب للحت ثيح . ةعقبلا هذه يف ىري ام وأ كرديام ررقي نأ درف
 رظنا ) ةيراضحلا ثوحبلاو ةيسفنلا تادايعلا يف عسوتب خاشرور رابتخا مدختسيو . ددحم

 . ( جراش راطإ « خاشرورو ىزانلا ةيجولكيس

 ةروص نيرشع نم نوكتي ىذلا ( ٠١ عجرم رظنا ١ عوضوملا مهفت رابتخإ اضيأ كانه
 نأ هنم بلطيو ىرخألا ءارو ةدحاو صخشلا ىلع ضرعت ةفلتخم فقاوم يف صاخشأل
 « ةيصخشلا تاجاحلا سكعت صصقلا هذه نأ ضرتفيو . ةفورعم ةروص لك نع ةصق يكحي
 يف هكلمتت يتلا تاعارصلا فلتخمو . صخشلا اذه كولس مكحت يتلا ةيروعشاللا عفاودلاو
 . خلإ .... لمعلاو « ةرسألا فقاوم

 اهيلع تاباجتسإلا ليوأت نأ ةيطاقسإلا تارابتخإلا ىلع نوذخأينيثحابلا نأ ىلع
 . ةيصخشلا هلثمو هراكفأو هتاهاجتإو ٠ يسفنلا يئاصخألا وأ « ححصملا ةيصخش رثأتي ام ابلاغ

 برحلا ىرسأ نم ةصلختسملا تاباجتسإلا نأ نيبي ىذلا مقر حراشلا راطإلا حضوي امك

 يئاصخألا ناك امدنع ةنيعم ةقيرطب ترسف دق خاشرورل ربحلا عقب سايقم ىلع ناملألا
 امدنع ىرخأ ةقيرطب ترسف اهنكلو « نييزانلا ىرسألل يه تاباجتسإلا هذه نأ فرعي

 اذهلو . تاباجتسإلا هذه رداصم اقبسم اوفرعي مل نيرخآ نيححصمل تاباجتسإلا سفن تيطعأ
 الضف . ةبيرو كشب ةياءاقسإلا سيياقملل ( ١١ عجرم الثم رظنا ) مويلا ءاملعلا نم ريثك رظني
 ىأ «رخآ ىلإ تقو نم دحاولا صخشلا دنع فلتخي سبياقملا هذه ىلع ءادألا نإف اذه نع
 نم انحضوأ امك ديجلا سايقملل ةيسيئرلا طورشلا دحأ لثمي ىذلا قاستالاو تابثلل دقتفت اهنأ

 (*) ؟ممعطقعط آهاع- ظاوا 1 عوأب

 (*) 1طعمقأتع كلردمعمععمانما [عوأ ( 141.
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 0موريعم اعل طرب 1114 تمصاطتمع - (مم داهمرتك ةنع ةردرداذءل طب هعوزودأععل انععنوم

 « ةيصخشلل ىطاقسا رابتخا وهو . عوضوملا مهفت رابتخا تاقاطب ىدحإ ( ٠١ لكش )

 هذه رّسفتو . ةقاطب لك صاخشأ نع ةصق ىوري وأ بتكي نأ صخشلا نم هيف بلطي
 . ةيصخشلا تاجاحلا نع اهريبعتو ةيسفنلا اهتالالد ثيح نم .صصقلا
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 ؟ اهلوصأ ةيصخشلا دمتست فيك ( د )

 ؟ رخآلا ضعبلا نع انضعب فلتخي اذامل . ةيصخشلا رداصم نع ثيدحلل نآلا ناوألا نأ

 وأ « نييئاوطنإ دلون له ؟ هلك رمعلا انمزالي اهضعب لاصخو تامسب ضعبلا نود زيمتن اذاملو
 ؟ ةدالولل ةقحال لماوع ريثأتب كلذ بستكن اننأ مأ ؟ الثم ةوقلا بحو طلستلل نيلايم

 رظنلا يف ىرخأ انايحأ نايقالتيو « انايحأ ناعراصتي ريكفتلا نم نارايت عقاولا يف كانه
 . ملعتلاو ةثازولا : امهو « ةيصخشلا لصأ ىلإ

 اعضوم لاز ال ةيصخشلا نيوكت يف ملعتلاو ةثارولل ةيبسنلا ةيمهألا ديدحت نأ نم مغرلابو
 ءيش اهتفصب ال ةيصخشلل رظنن نأ روصتن اميف عوضوملا اذهل لخذم لضفأ نإف « لدجلل
 ةيوق نيهأرب كانهو . لقتسم قطنمل اهنم لك عضخي يتلا تامسلا نم ةعومجم اهنكلو دحاو
 : نأ ىرت

 ١ - ةيثارو لماوعل هلماكبو ابيرقت عضخي اهتاممو ةيصخشلا صئاصخ ضعب .

 . باستكإلاو ىعامتجإلا ملعتلا ىوقل عضخي اهضعبو - ؟
 ملعتلا طامنأو ةيثارولا تادادعتسإلا نيب لعافتلاو ءاقتلإلا نع ربعي ثلاثلا اهضعبو - ؟

 . قحاللا ىعامتجإلا

 ١ - ةثارولا راصنأ :

 نيناوق همكحت ةيصخشلا نم اريبك اعاطق نأ تبثت ةيوق نيهارب ةثارولا راصنأ مدقي
 . هيثارو

 يف - ةقباطتملا مئاوتلاو . كلذ تابثإل ةقباطتملا مئاوتلا جهنم ةثارولا راصنأ مدختسيو

 اذهل . ةدحاو ةضيوب ماسقنإل ةجيتن دلوت يتلا يه - ةقباطتملا ريغ ةيوخألا مئاوتلا لباقم
 يف نيمأوت نيدرف نيب قورف وأ رييغت ىأ ربتعن ثيحب « ادحاو نوكي اهل يثارولا ديصرلا نإف
 تامس دحأ انراق نإف اذه ىلعو . قحاللا ىعامتجإلا ملعتلل اعجار دعب اميف ةيصخشلا تامس

 كانه نأ اندجوف ةفلتخم ةيعامتجإ فورظ يف ةقباطتملا مئاوتلا نم ةعومجم نيب ةيصخشلا
 هذه نأ ينعي اذه نإف « ةيعامتجإلا فورظلا قالتخا نم مغرلاب ةمسلا هذه يف اهباشت

 نع تلصفنا يتلا مئاوتلا نيب ةنيعم تامم يف فالتخا دوجو انظحال اذإ امأ . ةيثارو ةيصاخلا

 . ةملعتم تابسلا هذه نأ ينعي اذه نإف « ضعبلا اهضعب
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 11. ل. زو مد عاع كنريأ

 ثوحب بحاص وهو سفنلا ملع ىف نيرصاعملا ءاملعلا نم كنزيأ زناه ( ١1١١ لكش )
 رادصإ ىلع نآلا فرشي وهو . ىكولسلا جالعلا ىفو ةيبصخشلا ةسارد ىف ةددعتم تاباثكو

 « ةيدرفلا قورفلاو ةيصخشلا تاسارد ىلع زكرت امهدحأ سفنلا ملع ىف نيتيملع نيتلجم
 مراصلا ىملعلا ههاجتاب اضيأ فورعم وهو . ىكولسلا جالعلا ثوحب ىلع زكرت ىرخألاو
 ةسردملا راصنأو ىسفنلا ليلحتلا ةيرظن باحصأ ةئف نم لبقتلاو دولا نم اريثك هدقفأ يذلا

 . ةيديدرفلا

 :اهمهأ نم نكل ةددعتم ىهف ةيصخشلا ةسارد ىف كنزيأ تامهاسم ثيح نم امأ

 ةيصخشلا ىف ةيسيئر ةيصاخ دوجو نع تفشك ىتلا ةيصخشلا داعبأ ىف هتيرظن (أ)
 هئالمزبو هب تهتنا ىتلا هثوحبو هتاسارد ( ب ) طاسينالا ىلإ ءاوطنالا نم دتمت
 هتاسارد ( ج ) هيصخشلل كنزيأ نايبتسإ اهمهأ نم ةيصخشلل سيياقم عضو ىلإ هتذمالتو

 اميف اهيلع ًارطيامو ةيثارولا تادادعتسالا نيب لعافتلل جاتن ةيصخشلا نأ اهيف تبثأ ىتلا

 . ملعثو تاربخ نم دعب

 - عمها



 ببسب داليملا ذنم مهضعب نع اولصفنا نيذلا مئاوتلا تارشع نيب ةنراقملا جهنم مادختسابو

 ريثك يف اريبك ارود بعلت ةثأرولا نأ ءاملعلا نيبت لماوع نم كلذ ريغ وأ ةرجهلا وأ « ينبتلا
 ءاكذلاو ( ١؟ عجرم رظنا ) طاسبنالا وأ ءاوطنإلاك ةيلقعلاو ةيجازملا تامسلاو صئاصخلا نم

 . ١١( لصفلا كلذك ؟؟ عجرم )

 ملاعلا ثوحب اهتراثأ يتلا كوكشلا ءاكذلا عوضوم نع ثيدحلا دنع انيأر دقلو

 هطوحي رمأ ةثارولاب هلماكب ءاكذلا طبر لعج امم ©. هانت: تريب ليريس لحارلا يناطيربلا

 ( 15 ) 114١ ماع مويلا سفنلا ملع ةلجم اهترشن ةسارد ةيلاحلا تاساردلا ىوقأ نم لعلو

 مهضعب نع اولصفنا نمم ةقباطتملا مئاوتلا نم اجوز 10 ىلع ةضيفتسم ةساردب تماق ةثحابل
 تاونس 8 نم ةساردلا دنع مهرامعأ تحوارت دقو . رمعلا نم ىلوألا ةنسلا ةياهن لبق ضعبلا

 ةيمسجلا صئاصخلا نم ددع يف اخراص الثامت كانه نأ ةثحابلل نيبت دقل . ةنس 11 ىلإ

 ةداعلا هدبك ) ةقهارملل ةبحاصملا ةيمسجلا تاريغتلا ءدبو . هجولا حمالمو نزولاو لوطلاك

 تاجوملا لكش يف قباطتلا نم برقي ام دوجو نع.الضف « ( ةنيعلا يف تايتفلا دنع ةيرهشلا

 ام وأ نانسألا لكشو ٠ امهنولو « نينيعلا لكشو « مدلا طغضو « خملا نع ةرداصلا ةيئابرهكلا

 دقف « ةيلقعلا صئاصخلا امأ . ةكرحلا وأ مالكلل ةبحاصملا ةيكرحلا مزاوللاو « سوست نم اهيف

 ادع اميف لثامتلا نكل . ةرطيسلا يف ةبغرلاو ىركفلا بلصتلا ىوتسم يف لثامتلا ضعب دجو

 تابارطضالا ضعبو . ءاكذلا ةبسن يف ىتحو « لويملا يف ةصاخ كلذ نم لقأ ناك كلذ

 نأ ةساردلا هذه جئاتن دكؤت اذكهو . ةبستكم اهنأ ىلع لدي امم ةلثامتم نكت مل ةهتهتلاك

 عجرم رظنا ) ىرخألا صئاصخلا نم ربكأ لكشب ةثارولل عضخت ةيصخشلل ةيممجلا صئاصخلا
6 ). 

 بيصت يتلا ةيلقعلا تابارطضإلا تالاح يف اريبك ارود ةثارولل نأ اضيأ فورعملا نمو

 بارطضالا نم ةنيعم طامنأ اهيف عيشت رسألا ضعب نأ نم كلذ ىلع لدتسيو . ةيصخشلا

 . ىرخألا تود

 * 1ع عانممل تتناك.
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 - 7” نم حوارتت ماصفلا يف ةقباطتملا مئاوتلا نيب هباشتلا ةبسن نأ ثوحبلا حضوتو
 نأ نيبت حانجلا تالاح يفو ١ - ٠٠١ نم حوارتت سوهلاو بائتكإلا تالاح يفو ء4
 (؟ عجرم رظنا ) اضيأ نوحناج مئاوتلا مهتوخإ ناك نيحناجلا نيقباطتملا مئاوتلا نم 8٠

 تامس يفو « *57 ىلإ لصتف ىرخألا ةيباصعلا تابارطضإلا تالاح يف ةبسنلا هذه ضفخنتو
 ةيثارولا لماوعلا نزو نأ ةصالخلاو . رخآ ىلإ ثحب نم جئاتنلا توافتتف ةيداعلا ةيصخشلا

 ةيباصعلا ضارمألا مث حانجلا اهولتي « ةيلقعلا ضارمألاك ةيصخشلا تابارطضإ يف ربكأ
 . قلقلاك

 : باستكالاو ملعتلا ناضنأ >8

 تامس نم ديدعلا ليكشت يف ظوحلملا امهرود ىعامتجإلا ملعتلا لماوعو ةئيبلا نأ ىلع
 صئاصخلا فصول (9 ةيمكارتلا ةباجتسإلا موهفم ءاملعلا مدختسي اذهلو . ةيصخشلا
 اهب فصن تامس نم هظحالن ام نوكي كلذبو . ميلعتلا لعفب لكشتت ىتلا . ةيصخشلا
 لالخ تلكشت صئاصخ الإ يه ام « ءاكذلا وأ « ةبيرلاو « ةوادعلا وأ ء حومطلاك نيرخآلا
 رمت يتلا ةيوبرتلاو ةيعامتجإلاو ةيرسألا تاربخلا نم ةمكارتم تاريثأتل ةجيتن ةلوفطلا
 . ةددعتملا هومن لحارم يف صخشلاب

 : ةيصخشلا ملعتو ىسفنلا ليلحتلا

 ديورف لعلو . ةلوفطلا نم ةركبملا تارتفلا ىف نوكت ام ىوقأ ملعتلا لماوع نوكتو
 نم مهأ ناك . ( مراغملاو مناغملا - ديورف دنمجيس (16) مقر حر اش راطإ رظنا ) 2ءعد4
 نع هتيرظن دال ينال يت اذ ةركبملا ةيرسألا تاربخلا هبعلت ام ىلإ ةراشإلا أدب
 - ديورف نأ فرعن انلعلو . اهنع أرقي مل نم نيفقثملا نيب دعي مل ىتلا ىسفنلا ليلحتلا
 - هترسأو لفطلا نيب لعافتلا نم لعج دق - هيلع تذخأ ىتلا ةيملعلا ذخآملا لك نم مغرلاب
 . سفنلا ملع ىف ةقيشلا ثوحبلا نم اثحبم - رمعلا نم ىلوألا ةسمخلا ماوعألا لالخ ةصاخ
 بيردت ىف ةرسألا اهمدختست ىتلا ةركبملا ةيعامتجإلا ةئشنتلا بيلاسأ نأ ديورف نيب دقل
 اريثك نأ ريغ . دعب اميف - ابيرقت'- اهلماكب ةيصخشلا مكحت جارخإلاو ءاذغلا ىلع لفطلا
 ةيرظنلا تناك امك ايملاع وأ اماع سيل اهنم اريثكو « حيحص ريغ ةيليلحتلا ضورفلا نم
 . ىرت ةيليلحتلا

 ( *" ) ة0ءايطلانا 2( 80157

 توم



 ( )٠٠ مقر حراش راطإ

 ويام ١ ىف «ديورف »دلو

 ةريغص ةلنيدم ىف 1861 ةلس

 ناسف وب تينا"
 ناك بأل ءايكافولسوكيشت

 دقتعيو . ةراجتلاب لمعي

 ةلوفط نأ نويسفنلا نوللحملا
 دق اهتاذ دح ىف «ديورف»

 دعب اميف ىلوتي نأل هتئيه

 تايرظنلا رهشأ ىدحإل ةوعدلا

 ىهو. ىرشبلا خيراتلا ىف
 نم تلعج ىتلا ةيرظنلا ْ

 , ةايحلا ىدم ةيصخشلا نيوكت ىف سيئرلا دومعلا ةلوفطلا ىف ةركبملا تاربخلا

 0 رمعلا ىف اريثك هرغصت ةأتف نم جوزتو «ركفلا ررحتم هوبأ ناك

 ناك هنأ دعب اميف انل لوقيو . همأب اقيثو اطابترا « ديورف » طبترا دقو .« ديورف »
 . ةسردملا ىف وأ همأل ةبعح ىف اءاوجاديعجيو اذآحو اهيظف

 غلب نأ ىلإ اهيف ىقب ثيح اسمنلا ىلإ هترسأ عم هرمع نم ةعبارلا ىف ديورف رجاهو

 دلوم تدهش اهنأ نم مغرلابو ء اسمنلا - اينيقل هبح نم مغرلابو . نينامثلاو ةثلاثلا

 ٠ داهطضإلا ببسب ريبك خيش وهو ارتلجنإل ةرجهلل رطضا هنإف « هترهشو هتيرظن

 ىف ىفوت ثيح ةريصق ةرتف شاع ارتلجنإ ىفو . نييزانلا دي ىلع هاقال ىذلا ىسايسلا
 ., ١979 ةنس ربمتبس 71

 دخأب ةزامتلل هل ةضرف ةئارف تاون ةناكو انيق ةعئاعم اينلطلا هناك »رف
 لبظو )» ديورف» هب بجعأ ىذلا اقع 6 هكورب ١0 تسنرأ وهو يجولويسفلا ةذتاسأ

 ل ل ل ع لا ل

 سرامي مل هنأ ولو بطلا ىف هتسارد لمكأ مث . ةدودحم .ةرهش هتبسكأ ىبصعلا زاهجلا

 هشيع بسكي .أدب هنأل ةملكلا ىنعمب ابيبط - فرتعي اميف - نكي ملو ٠ بطلا

 . ةيبصعلا ضارمألا ىف ىئاصخأك

 تا عمأط



 ( حبات ) ٠١ مقر حراش راطإ

 'غايص ىف مساح رثأ اهل ناك تاريغت كلذ دعب ديورف ةايح ىف تثدح دقو
 برق نع دهاشو « نيترم سيراي ىلإ رفاس دقف . ىسفنلا ليلحتلا نع هتيرظن
 «هم راش » ىو 8عصطعتال « ميهنرب » امه ناملاع اهيرجي ناك ىتلا براجتلا

 ضيرملا دقتعي ) ىسيطنغملا ميونتلا مادختساب ايريتسيهلا تالاح جالع ىف 301

 ولو ( ىثملا ) ةيكرح وأ ( عمسلا وأ راصبإلا ) ةيسح ةفيظو دقف هنأ ايريتسهلاب باصملا
 ذخأ ثيح كلذ دعب حضاو رثأ سيرابل هتلحرل ناك دقو .( حيحص ريغ اذه نأ
 عبرأ وأ ثالث دعب ىسفنلا ليلحتلا ىف هتيرظن تنوك ىتلا اياضقلاب متهيو فشتكي

 . نيلربل هتدوع نم تاونس

 ةيسنج ةيسفن ةقاطب ادوزم دلوي ناسنإلا نأ فاشتكإ ىف لضفلا «ديورفل »و
 ىهو . ةفلتخملا تاهاجتإلا ىف ةيصخشلا كرحت ىتلا ىه آنه ودبيللا اهيمسي

 ,.3 ٠ ىذلا وهو ( ىهلا ) ميهافم اهيلع قلطي ةزهجأ وأ ءازجأ ةثالث ىلع ىوتحت
 ىح'وت 1! " ءزجلا وهو ( انألا ) هلباقيو « ناسنإلا ىف ةيقطنماللاو ةيجمهلا تاعزنلا
 لحار“ يبهثوكتي ىذلا بيقرلا وأ ريضلا وأ ( ىلعألا انألا ) كانهو . ناسنإلا نم
 ةينانألا هتاعزن نع ىنلختي ىكل لفطلا ىلع ةيعامتجإلا طوغضلا ببسب ىلوألا
 عملا عاكمو

 اهضارمأ وأ ةيصخشلا روطت نأ اهادؤم ةقيقح نع ماثللا « ديورف » طيميو
 نم ةركبملا لحارملا ىف ةقباسلا ةثالثلا ءازجألا نيب ثدحي ىذلا عارصلاب ناطبتري

 تابلطتم ( ةيناودعلا وأ ةيسنجلا ) ةيئادبلا هتاجاح عابشأ نيب لفطلا عارم ىأ ء رمعلا
 ددحتتو نوكتت ةيصخشلا نأ ديورف دقتعيو .ريضلاو ةيعامتجإلا طوغضلاو « عقاولا

 راركت الإ وه ام كلذ دعب صخشلا ىلع ثدحي ام نأو « ةسداسلا نس دعب اهملاعم
 . ةبقحلا هذه لالخ ثدح ام لكل ةيزمر ةيروعش ال قرطب

 ةدقعب ىمسي ام رود يتأي انه نمو . همأو هيبأب لفطلا ةقالع ةيمهأ نوكت انه نمو

 هيبأب لفطلا ةقالع نأ نع ام وحن ىلع ربعيل ديورف هركتبا ىذلا موهفملا كلذ . بيدوأ

 هكراشي ىذلا همأل لفطلا بح ببسب كلذو ةريغلاو سفانتلا ىلع ةقيقحلا ىف موقت
 نوكتتو دشرلا ملاع ىلإ هجتن هلح ىف لشفلا وأ عارصلا اذه لالخ نمو . بألا هايإ
 . ةطلسلا عم انتاعارص رولبتتو رخآلا سنجلا وحن انتاهاجتإ لك هنم

 هس 0ع



 ( عبات ) ٠١ مقر حراش راطإ

 هيجوت ىف زرابلا هرود لجرلل ىقبي «ديورف » ةيرظنل طيسبلا ضرعلا نم

 « ةيصخشلا هيجوت ىف ىروعشاللا بناجلا ةيمهأل ليثم هل قبسي مل لكشب راظنألا
 ءارثإ ىف اريبك ارود اهل ناك ثحبلا نم نيدايم وأ ناديم ءاملعلل حتفنإ اضيأ هلضفبو
 ىتلا ةلوفطلا نم ةركبملا لحارملا رودل مامتهإلا هيجوت .لثم كلذو ء سفنلا ملع
 « ديورفب » ةيصخشلا ءاملع رثأت دقو . ةيعامتجإلا ةئشنتلا تاسارد ناديم تحتف

 ىلع كلذ دعب دعاس امم ناسنإلا ةايح ىف ةيلاعفنإلا لماوعلا رودل مامتهإلا هجتإف
 . ىسفنلا جالعلا روطت

 نم اريثك نأ دجن ةيحان نمف . مراغملا ىقبت هنم اهانبسك ىتلا مناغملا رادقمبو
 الضف . اقيقد اديدحت اهديدحت بعصيو « هضافضفو ةماع تناك اهركتبا ىتلا ميهافملا

 ةيصصق ةيبدأ ةقيرطبو ىنطابلا لمأتلا نم ريثك ىلع هتلدأ ديورف ىنب دقف اذه نع
 . ةقراخ ةيبدأ ةراهم نم « ديورف » هب زاتما ام ببسيو . اهلبقت ءاملعلا ىلع بعصي

 امم «ةسمحتمو ةجهوتم ةقيرطب لوقعلا ىلع ىسفنلا ليلحتلا نع هراكفأ ترطيس
 نزتم ىملع قطنمو ءىداه ريكفت ىلع ىنبت تناك ىتلا ةيكولسلا راكفألا ضعب لعج
 ريطاسألا نع اليدب ىبيرجتلا ثحبلا تمدق اهنأ نم مغرلاب « ريثأتلا نم اريثك دقفت
 لمعت ىتلا ءايمعلا ةيروعشاللا ىوقلا نع اليدب ةربخلاو ملعتلا رود اضيأ تمدقو

 هتايرظنو هتايحو ديورف نع ديزملل ) . ريسي نأ الإ كلمي الف هّريستو ناسنإلا لخادب
 .(75 5 :رظنا

 | : ةيصخشلا روطتو ملعتلا ةيرظن

 نم ريثكلا نع فشكلا ىلع ةفلتخملا اهروطت لحارمب ملعتللا ةيرظنومن دعاس دقو

 حاجنب ةيرظنلا هذه تنيب دقل . اهروطتو ةيصخشلا تامس نيوكت نع ةلوؤسملا ملعتلا لماوع

 وأ « لافطألا ةئشنت نم ةددحم بيلاسأب اهروهظ طبتري كولسلا بناوج نم ريثكلا نأ

 متي ىتلا ةيفيكلا نع فشكت نأ حاجنب تعاطتسا كلذك . نوغلابلا اهب رمي ىتلا تاربخلاب

 : اهمهأ نم ىتلا ءىدابملا نم ددع لالخ نم كلذ اهب

 وهو . باقعلاو ةباثإلا لالخ نم ملعتلاو « ( ةودقلاب ملعتلا وأ ) ةاكاحملا لالخ نم ملعتلا

 : ىلي اميف هل ضرعنس اه
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 : ةودقلاب ةيصخشلا تامس ملعت

 كولسلا بناوجو ريياعملل لفطلا لثتمي امدنع متيف ةودقلاو ةاكاحملا لالخ نم ىملعتلا امأ

 كلذ هل متي ام ةداعو . هنم اتباث اءزج حبصت ثيحب اهانبتيو هتئيب يف عيشت يتلا ىعامتجإلا

 . هب ىذتحي اجذومن وأ ةودق هذاختإ الواحم ةرسألا يف صاخشألا دحأب هدحوت لالخ نم

 وأ هريياعمو هتافرصت قباطتت امدنع راصتنإلاو وهزلاو « هئادتقإ يف لشف نإ روصقلاب رعشيف

 اهتميقو ةيساسألا اهعفاودو ةيصخشلا تامس أدبت يعامتجإلا دحوتلا ثودح دنعو

 حبصتل لفطلا ومن نم ام ةرتف يف ايئاهن رولبتت نأ ىلإ يجيردتلا مكارتلا يف اهتاهاجتاو
 هذهب بستكت ةثارولل عضخت ال يتلا صئاصخلا نم اريثك نإ . هتيصخش نم اقستمو اتباث اءزج

 : بولسألا اذهب بستكت يتلا تابسلا مهأ نمو . ةقيرطلا

 نويسلاو. +. عيوملفلا "ىوتسمو + ناودملاو "بصمتلاو + ةيعامتجالاو . ةيسايتلا : انتاهاجتإ
 , ناجتالل ةجاعلاو «:ةيقلا

 رودلا ىعامتجإلا ملعتلاو باستكإلا لماوع بعلت صئاصخلاو تامسلا هذه لثم يفف
 . ربكألا

 : باقعلاو ةباثإلا رود

 كولس ةباثإف . باقعلاو ةباثإلا أدبم وهف ةيصخشلا تامس ملعت مكحي يذلا يناثلا أدبملا امأ

 ةباثإلا ريثأت نأ ىلع . ةتباث ةمس ىلإ.لوحتي ىتح كولسلا اذه راركت ىلإ لفطلاب ىدؤت نيعم
 ةيداملا ةباثإلاف . ةباثإلا عون اهمهأ نم لماوعلا نم ددع ىلع فقوتي امنإ ايلآ متي ال
 وأ « لفطلا ليبقتك ةينادجولا ةباثإلا نم فعضأ انايحأ اهريثأت نوكي حيدملا وأ ايادهلاك
 ىف فعضأ اهريثأت نوكي ىساردلا حاجنلا دعب ايادهلا نأ تاساردلا ىدحإ نيبت اذهل . هقانع
 لفطلل ةينادجولا ةباثإلا ريثأت نم زاجنإلاو جاتنإلا عفادك ةيصخشلا عفاودلا ضعب ليكشت
 انلافطأل انكش اذإ ةصاخ ةيلعاف رثكأ ينادجولا باوثلا نأ ءاملعلا ربتعي اذهل . هليبقتو هقانعب
 . حومطلاو زاجنإلاك اهعفاودو ةماهلا ةيصخشلا تامس ضعب اوبستكي نأ

 عاونأ ضعب فقوي نأ عيطتسي يممجلا باقعلاف . باقعلاب اضيأ ةيصخشلا ومن رثأتيو
 ىلإ ريشي امم ةيجراخلا فقاوملا يف فيعض هريثأت نكل « لزنملا يف ةبوغرملا ريغ كولسلا
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 تاريغت باستكإ يف هريثأت نكل ٠ هطبض ىلع رداق كولسلا ىلع ةرشابم تاءازج عبقوت نأ
 هلعفي فيكو هلعفي نأ بجي ام لفطلل حضوي ال باقعلا نإف اذه نع الضف « فيعض ةتباث
 « يلقعلا عانقإلاب ابوحصم ناك اذإ دادزت ىمسجلا باقعلا ةيلعاف نأ نيبت اذهل . هلعفي الامو
 . ةئفاد امهب هتقالعو هيدلاول البقتم لفطلا ناك اذإو

 - مامتهإلاو بحلا بحسب ديدهتلا ىلع مئاقلا باقعلا ىأ - ينادجولا باقعلا امأ
 ةيكولسلا دعاوقلل بلصتملا لبقتلا ىلع موقي ىديلقت ( ىلعأ انأ ) ريض نيوكت ىلإ ىدؤيف
 لكشب ةجيتنلا هذه ثدحتو . دعاوقلا هذه قرخ دنع بنذلاب روعشلل ليم عم « ربياعملاو
 . ( ؟ عجرم رظنا ) ةيعبتلا ىلع ةمئاقو ةئفاد هيدلاوب لفطلا ةقالع نوكت امدنع صاخ

 يف ةعئاشلا طغضلا بيلاسأب اهروهظ طبتري ةيصخشلا نم اطامنأ كانه نأ نيبت دقو
 دارقألا نم رثكأ يمسجلا باقعلل مهتلوفط يف هدارفأ ضرعتي حناجلا طمنلاف ومالا
 « ديدشلا طبضلاب نوزيمتي ءابآل ءانبأ بلاغلا يف مهف قلقلاب نيباصملا امأ . نيرخآلا
 طمنلا امأ . (* عجرم ) يبسجلا باقعلا نم الدب ىنادجولا باقعلا مادختسا ىلإ نوليميو

 , ةيلوؤسملا نم بورهلاو « ةيممجلا ىواكشلا نم راثكإلاب هدارفأ زيمتي ىذلا ىريتسيهلا
 « ةياعرلا يف فرسملا ء رطيسملا عونلا نم مأ دوجوي طبتري هنأ نيبت دقف ةقعازلا تافرصتلاو

 . ضارمألاو ةيممجلا ىواكشلاك ةيصخشلا نم ةيبلس بناوج بيت مث نمو

 : ةئيبلاب ةثارولا ءاقتلا -

 سامحلاب لباقت ال ةيصخشلا نيوكت يف ملعتلاو ةثارولا نيب ةداحلا ةقرفتلا هذه نأ ىلع

 بناوج نم ريثك ىلإ رظنلا وه نآلا دئاسلا هاجتإلاو . نيرصاعملا ءاملعلا نيب ديدشلا

 نم دعب اميف اهيلع شقني امو ةيثارولا تادادعتسإلا نيب لعافتلل جاتن اهنأ ىلع ةيصخشلا
 يف كنزيأ زناه فورعملا ىزيلجنإلا ملاعلا مويلا هاجتإلا اذهل سمحتيو . ملعتو تاربخ

 دقل . طاسبنإلاو ءاوطنإلا امه نييسيئر نيروحم ىلع زكترت اهتفصب ةيصخشلا نع هتيرظن
 نأ الإ . ةثارولل ديعب دح ىلإ ناعضخي ءاوطنإلاو طاسبنإلا نأ ةعونتم ةلدأب كنزيأ نيب
 تاهجو لفطلا هجوي نأ هنأش نم ملعتو ةيعامتجإ تاقالع نم كلذ دعب لفطلا مكحي ام
 هعم اوهجتاو « الثم ىوطنملا لفطلا ىلع ةمراص تابلطتم ءابآلا عضو اذإف . ايبسن ةنيابتم

 . يباصعلا رتوتلاو قلقلل لفطلا ةيصخش هجتت نأ حجرألا نم نإف رتوتلاو ديدشلا طبضلا ىلإ
 ءفدلاب ةئيبلا تزيمت ام اذإ ةيزاوتم ةنزتم ةيصخش ىوطنملل نوكتت دق قطنملا سفنب

 - عمال -



 بسحب نيتفلتخم نيتغلب عقاولل مجرتت دق ةدحاولا ةيثارولا ةيصاخلا نأ اذه ىنعم . لبقتلاو

 أرطت يتلا تاريغتلا نم ريثك ريسفت نكمأ قطنملا اذهبو . تاربخ نم ةيصخشلا هب رمت ام

 ثري ىذلا صخشلاف . ةيسفنلا تابارطضإلاو ءاكذلا لثم ةيصخشلا تامبو صئاصخ ىلع
 كلذ نم الدب ةهجتم مدعنت وأ زاجنإلاو ليصحتلل هعفاود ىوقت دق ءاكذلا نم اريبك اديصر

 تابارطضإلا كلذ ىلع سق . هيلع ةضورفملا ملعتلا طامنأ بسحب بيرختلاو مدهلا وحن
 لثمتي ىذلا يثارولا دادعتسإلا دوجو ةرورض نم مغرلابف ايريتسيهلاو قلقلاك ةعئاشلا ةيسفنلا
 طامنألا همكحت رمأ كاذ وأ بارطضإلا اذه وحن هاجتإلا نإف طاسبنإلا وأ ءاوطنإلا ىدم ىف

 . ةئيبلاب لعافتلاو ملعتلا نم ةيلاتلا
 ضقانتلا ىلع ال لعافتلا ىلع ةمئاق ملعتلاو ةثارولا نيناوق نيب ةقالعلا نوكت اذكهو

 . ضراعتلاو

 3١ ( ٠ ) مقر حراش راطإ

 لفطلا ةيصخشو برضلاو باقعلا

 ةلهسلا بيلاسألا نم لازالو حبصأ دق لافطألا ميلعت ىف باقعلا مادختسا نأ ودبي

 نأ نم مغرلابو . بيذهتللو ذيملتلا وأ لفطلا ميوقتل نيسردملاو ءابآلا نيب ةعئاشلا

 وأ بنذلاب روعشلا ريثأتب مهتلأس نأ كلذ نوركني دق باقعلا نوسرامي نيذلا
 دالبلا لك يف ةمدختسملا بيلاسألا عيشأ نم هناف « ةثيدحلا ةيوبرتلا تايرظنلا

 نيسردملا نم ريثك ديب هنارزيخلا وأ اصعلا رظنم نأ ودبي الو . اهانرز ىتلا ةيبرعلا
 ةهوركملا ةرفنملا رظانملا نم ةيوناثلاو ةيدادعإلاو ةيئادتبإلا سرادملا نم ريثك يف
 نم امبرو ذيمالتلاو لافطألل ديدشلا قلقلا رداصم نم كش الب اهنكلو « ماعلا ىأرلل
 ةسردملل باهذلاب ةطيحملا ةيضرملا فواخملاو سرادملا ةيهارك يف ةماهلا بابسألا
 . حابص لك

 نع فقوتلا ىلع ماغرإلا : اهنم بابسأل باقعلا سرامت سانلا نأ تاساردلا نيبتو

 . يقلخلا سحلاو « ةيلوؤسملاب سحلاك ديج كولس ميلعت وأ « ىذؤم وأ هيرك كولس
 . لامألا هذه نم لمأ ىأ ققحي ال باقعلا نأ ىرنسو

 - عة



 ( عبات ) ١ مقر حراش راطإ

 نم ةهيرك طامنأ نع فقوتلل بولسأك هتيلاعف يف باقعلا ةلكشم نمكت الو

 تدأ يتلا ةيلصألا ةلكشملا نم أوسأ نوكت دق يتلا ةيبناجلا هجئاتن يف نكلو كولسلا

 وأ « حايصلاك هيركلا كولسلا نم ةنيعم عاونأ فقوت ىلإ لعفلاب ىدؤي وهف . هيلإ
 « عفانملا نم رثكأ هنم ررضلا نأ اضيأ تبثت ثوحبلا نأ الإ . بتكلا وأ ثاثألا قيزمت

 يتلا جئاتنلا ضعب كيلإو . هل ىنعم ال وأ « ايساق وأ « ايناممج باقعلا ناك نإ ةصاخ
 : باقعلا اهيلإ ىدؤي نأ نكمي

 فرح ةباتكك ةديدج ةباجتسإ ملعت يف أطخلل ةجيتن سرامي ىذلا باقعلا - ١
 هيلإ دصقن ام سكع يه ةجيتن ىلإ ىدؤي ةديدج ةيباسح ةيلمع ءارجإ وأ نيعم ىئاجه

 فوخلا وأ ديدشلا قلقلا ببسب باقعلل ةجيتن اطابتي ةديدجلا تاباجتسإلا ملعتف . امامت

 . صخشلا ىدل هريثي ىذلا

 حجني دق هيرك كولس نع فقوتلا ىلع ماغرإلا فدهب سرامي ىذلا باقعلا - ؟

 . ديجلا كولسلا فاقيإ ىلإ تقولا سفن يف ىدؤي هنكلو « كولسلا اذه فاقيإ ىف

 . كلذ نع فقوتي دق جيرهتلا وأ حايصلا ببسب رارمتسإب هتسّردم هبقاعت ىذلا لفطلاف

 ةمهاسم بلطتت ىتلا ىرخألا رهاظملا لك نع فقوتيس تقولا سفن يف هنكلو

 ارخأتم ءاج هنأل اصعلاب ةسردملا رظان هبرضي ىذلا ذيملتلاو . لصفلا يف هنم ةيباجيإ

 . قالطإلا ىلع ةسردملل باهذلا يف ىلاتلا مويلا يف ةبغرلا دقفي دق ٠ قئاقد رشع

 قيزمتل برضلاب لفط باقعف . كولسلا يف مئاد رييغت ىلإ ىدؤي ال باقعلا - *

 نكلو هروضح يفو طقف هبقاعي ىذلا صخشلا مامأ كلذ نع هفقوي دق « هتسارك

 . نيرخآ صاخشأ عمو ىرخألا فقاوملا يف رهظي ام ناعرس هسفن كولسلا

 يف فارسإلل ةجيتن رثأتتس اهلماكب ةيصخشلا نأ ىف رطخلا اضيأ كانه - :

 . ءيس صخش هسفن وه هنأ دقتعي دق ءىم لعف ىلع بقاعي ىذلا صخشلاف باقعلا

 ليميو ءريبعتلا يف هتيرحو هتيئاقلت دقفي دق لفطلا نأ رمألا اذه يف ام رطخأو
 عاقيإو « ةقفانملاو « بذكلاو « بيرختلاو « ةطلسلل ءايمعلا ةعاطلاو باحسنإلل

 . رغصألا وأ فعضألا ءالمزلا وأ ةوخإلاب ناردعلا

 - هو



 ( عبات ) ١ مقر حراش راطإ

 نم ةيباجيإلا بناوجلا ميلعتل باقعلا مادختسا ريغ ةليسو دجنال امدنع - ه

 نأ هيلع طبضلا نم ايلاثم اجذومن باقعلا مامأ مسرن اننأ يف رطخلا كانهف كولسلا

 ةروصب فرصني ىكل بقاعي وأ برضي ىذلا لفطلاف اذهلو . نيرخآلا عم اضيأ هسرامي
 عم باقعلاو برضلا مادختسا ىلإ حنجيس ام ابلاغ سانلا عم وأ ةسردملا ىف لضفأ

 .( ٠6 )ربكي امدنع هلافطأ

 ساسحإلاك هب مئاقلا صخشلا ىلع ائيس اريثأت باقعلل نأ اذهل فضأ -5

 نع ثحبلا يف لساكتلا وأ لسكلا نع الضف . ظيغلاو طابحإلاب روعشلاو « بنذلاب
 . لفطلا هيجوتل لضفأ بيلاسأ

 ةرورض ال تالاحلا هذه يف باقعلا مادختسا فقاوملا صضعب انيلع صرفت دق نكلو

 هىسلا عفللا كباقع .نكيلو ٠ امزاحو ايزوق :باقعلا .نكيل' نكلو + ديدغلا- باقتلل
 . هلماكب صخشلل ال

 ةهزن نم نامرحلا كانهف « يندبلا باقعلل ةليدب بيلاسأ نع ثحبت تنك نإ امأ
 نم نامرحلا كانهو 2 ةوخإلا وأ لصفلا ءالمز نم ةيعامتجإ طوغض ضرف كانتهو « الثم

 راهظإ وأ راوحلا هتلدابم نع فقوتلا وأ تأظحلل هداعبإب هب يعامتجإلا لعافتلا

 نم صخشلا نم ردصي امل هيتنت نأ وه العف لاعفلا ليدبلا نأ .ىسنت ال نكل
 . اهبقاعت يتلا ةهيركلا تافرصتلا نم ريثكب رثكأ نوكت دق ىهف . ةديج تافرصت

 ىلإ هبتنت ال امنيب ةيناث نم رثكأ قرغتسي مل اهيرك اظفل ظفل الفط نأل جعزنت اذامل
 معدت ال اذامل ؟ ةديجلاو ةيباجيإلا قرطلا فلتخمب فرصت دق هلماكب مويلا لاوط هنأ

 . ةيلاعف رثكأ اهنإ ؟ اهب كمامتهإ رهظتو تاقرصتلا هذه

 : ىملعلا ثحبلا عقاو نم ةيصخش طامنأو جذامن ( ه )

 ةيسيئرلا طامنألا ضعبل جذامن ءىراقلل ضرعنس لصفلا اذه نم ىقابلا ءزجلا اذه ىف
 . نيرخآلا عم هتالعافتو درفلا ىلع اهريثأت ةساردو اهسايقو اهديدحت نكمأ ىتلا ةيصخشلل 0

 تبنت كب



 نمل :اهتيمهاب ريمص ظاسشأ ةنالك ةيصعشلا ناديم ىف ةكيدحلا ثيوحبلا نم ناعكن نأ انزثآ دقو
 زيمتت امك « ةيصخشلا نم ةعئاشلا طامنألا مهف ىف ةيسيئرلا حيتافملا نم ددعب ملي نأ دون

 نيرخآلاب هلعافت طامنأو هتاسايس ميرو درفلا كولس ىلع اهريثأت قاطن عاستإب اذه نع الضف

 : يهو

 .:نطاسقالا طبقلا لاقت ىف تاوظنإلا ظيبلا ت3

 . ىطلستلا هاجتإلا - ؟

 ٠ - ةدراطلا ةيصخشلا لباقم ىف ةيئاوتحإلا ةيصخشلا .

 : طاسبنإلاو ءاوطنإلا نيب سانلا ( ) ١

 اذيملت ةينهملا هتايح أدب يذلا ©. ةانه# ( جنوب لراك ) يرسيوسلا يسفنلا بيبطلا ناك

 جنوب رود ادمعتم لهاجتي هلعجو كلذ دعب ديورف بضغأ امم « هيلع قشنأ مث « ديورفل »
 طاسبنإلاو ءاوطنإلا ىموهفم ىلإ مامتهإلا هجو نم مهأ ناك - ىسفنلا ليلحتلا ريوطت ىف
 لخادلا ىلإ امهادحأ ىف ةقاطلا هجتت « ةيصخشلا جذامن نم نيسيئر نيجذومن امهتفصب

 دنع - نييطاسبنإلا نأ دجن ىرخأ ةرابعب ( طاسبنإلا ) جراخلا ىلإ رخآلا ىفو ( ءاوطنإلا )
 لاجرلا مهنمو « ءايشألاو سانلاك ةيجراخلا ةئيبلا ىلإ ىسيئرلا مهمامتهإ هجتي دارفأ مه جنوي
 وأ ةيسايس تاطاشن نم مهب طيحي امو ةيجراخلا ةايحلاب مهمامتهإ نأ دجن نيذلا ءاسنلاو

 نيذلا نويئاوطنإلا مهسكعو « ةيلامجلا وأ ةيفسلفلا وأ ةدرجملا رومألا نم مهيدل مهأ ةيعامتجإ
 رظنا جنوي نع ليصافتلا نم ديزملل ) ناطبتسإلاو تادرجملاو تاذلا وحن مهمامتهإ هجتي
 .( ؟5) عجرملا

 ىلإ سانلا مسقي هنأ كلذ نم ىرت تنأو « طاسبنإلاو ءاوطنإلا ىطمن « جنوي » مدق اذكه
 . نايقتلي ال نيجذومن وأ نيضراعتم نيمسق

 عوضوملا اذه ىف اوبهسأ نيذلا ثيدحلا سفنلا ءاملع مهأ نم ربتعيف « كنزيأ » امأ

 جنوي نأ ىري هنإف . جذومنلا اذهل مامتهإلا هيجوت ىف جنوي ةيقبسأب فرتعي هنأ نم مغرلابو

 : نيتيسيئر نيطقنب متهي مل

 موهفم مدختسإ لب رخألا نع طمن لك زيمت ىتلا ةيكولسلا رهاظملا ددحي مل هنأ ىلوألا

 حضوي نأ نود طاسبنإلاو ءاوطنإلا نيب زييمتلل جراخلا ىلإ وأ لخادلا ىلإ ةهجتملا ةقاطلا
 امهتفصب نييطاسبنإلا لباقم ىف نييئاوطنإلل رظني هنأ امهيناثو «ايكولس كلذ هينعي ام
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 ىتلا ةميدقلا ةيرشبلا طامنألا ةركفب ركذي امم ايرهوج افالتخإ نافلتخي نيلقتسم نيجذومن
 : ايركذ اميف ءامدقلا ةقسالفلا اهل اعد

 دقو ةيصخشلا ىف ةثيدحلا تايرظنلا مهأ نم ربتعت ىتلا هتيرظن « كنزيأ » رربي اذكهو

 ٠ ثحبلا نم نينسلا تارقع دعب كنّريأ هعضو يذلا ةيضخفلا نتايقم نع انثدحت نأو قبس

 ةيبلاغلا نارسفت ناتيصاخ طاسبنالاو ءاوطنإلا نأ ددحي نأ سايقملا اذه ىلع اءانب هنكمأ دقف

 نيب ةمسلا هذه عيزوت نأ « جنويل » افالخ ىري هنأ ىلع سانلا نيب تافالتخإلا نم ىمظعلا

 مهئاوطنإ ىدم ىف نوطسوتم سانلا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ ىأ « ىلادتعإلا عيزوتلا وه سانلا

 . ديدشلا طاسبنإلا وأ « ديدشلا ءاوطنإلاب مهفصو نكمي ًادج هليلق ةلق كانهو مهطاسبنإ وأ

 ( ؟ ) مقر حراش راطإ

 ىوق ناجنف دعب كؤادأ نسحتي له
 : ايطاسبنإ نوكت دقف نذإ ؟ ةوهقلا نم

 ةفلتخم راثآ هل نوكت دق دحاولا راقعلا نأ نيريثكلا لوقعل ةريحملا ءايشألا نم

 اناويراملاك تاردخملاو ىاشلاو ةوهقلاك تاهبنملا ىلع اذه قبطنيو « صاخشألا ىلع

 نيصخش دجن نأ الثم - مويلافلا نم صرق ىطاعت دعب ردانلا نم سيل ذإ « مويلافلا وأ
 صخش ربعي دق امنيب ةقثلاو ءاخرتسإلاو ءىداهلا طاشنلاب اهدعب رعش هنأ ررقي امهدحأ

 ىاشلا وأ ةوهقلا لثم تاهبنم ىلع كلذ قبطنيو قيضلاو بائتكإلاب هروعش نع رخآ
 امنيب . ةوهقلا نم ناجنف رثأ ةيويحلاو طاشنلاب رعشي هنأ صاخشألا دحأ كل لوفيف

 ةيواسم ةيمك رثأ ةيويحلا طوبهو رتوتلاب سكعلا ىلع رعشي هنأ رخآ صخش كل لوقي
 . ةوهقلا نم

 ةيصخشل عجري اهببس نأو ةحيحص ةرهاظلا هذه نأ ةثيدحلا تايرظنلا نيبت
 . طاسبنإلاو ءاوطنإلا ىوتسم ىلع فقوتي دحاولا راقعلاب ريثأتلا نأو ٠ ىطاعتملا
 براجتلا نم ةثيدح ةعومجم ءارجإب نيثحاب ةثالث ماق كلذ نم نوثحابلا ققحتي ىكلو

 كنزيإ سايقم ىلع اوبيجي نأ ةبلطلا ةعومجم نم اهادحإ ىف اوبلط ( 55 عجرم )
 ضعبلاو ءاوطنإلا نع فشكي اهضعب ةلئسأ ىلع لمتشي يذلا سايقملا وهو ) ةيصخشلل
 ثالث ىلإ مهتاجرد ىلع اءانب بالطلا ميسقتب كلذ دعب اوماقو « ( طاسبنإلا نع رخآلا
 : تاعومجم
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 ( عبات ) ؟؟ مقر حراش راطإ

 ١ - نوطسوتملا - ؟ ءاوطنإلا ىف نوعفترملا - ؟" 2طاسبنإلا ىف نوعفترملا .

 ىهو . ةعومجم لك ىف درف لكل تارابتخإلا نم ةعومجم اهدعب نوثحابلا ىطعأ
 امادختسإ بلطتت ىتلا ةيلقعلا تارابتخإلاو تامولعملا تارابتخإو عون نم تارابتخإلا
 ةثالث تحت ىرخأب ةعومجم لك ءادأ نيب نوثحابلا نراقو « باعيتسإلاو مهفلاو ةركاذلل

 : طورش

 ىأ ) نيفاكلا نف مارجيلم ٠٠١ لداعي ام درف لك ءاطعإ عم لمع قئاقد رشع - ١
 . ( ةوهقلا نم نيناجنف لداعي ام

 . ( نيفاك ) ةوهق نود لمع قئاقد رشع - ؟

 . ةوهق نود لمعلا نم دودحم ال تقو 7

 ثلاثلا طرشلا ىف رثكأ اهؤادأ نسحتي ةيئاوطنإلا ةعومجملا نأ جئاتنلا تفشك دقو

 نإف ىرخأ ةرابعب « يناثلا طرشلا هيلي لوألا طرشلا ىف اظوحلم اضافخنإ ضفخنيو
 امأ . ةراثإلاو هيبنتلا نم ليلق ردق تحت لمعي امدنع هئادأ ةمق ىلإ لصي ىئاوطنإلا

 نم ةيمك نوستحي امدنع ىأ لوألا طرشلا لظ ىف نسحتي مهئادأ نإف نييطاسبنإلا
 مهئادأ ىف رثأ ىذلا نكلو رثؤي مل ةوهقلا ىطاعت نإف نيطسوتملل ةبسنلاب امأ . ةوهقلا
 . لمعلل احوتفم اتقو اوحنم امدنع مهجاتنإ ضفخنا دقف ثلاثلا طرشلا وه

 ملاعلا ةيرظن قدص ىلع اليلد نيطسبنملاو نييئاوطنإلا ءادأ نيب ةنراقملا فيضتو

 ىبصع دادعتسأب نودلوي نييئاوطنإلا نأ ىري وهف ةيصخشلا نع كنزيأ ىزيلجنإلا
 نم ىوقأ ىبصعلا مهزاهج ىف ةراثتسإلا تايلمع نأ ىأ ) ةراثتسإلا ةعرس ليمي

 نييطاسبنإلا ىدل ىبصعلا زاهجلا ىف فكلا تايلمع نأ دجن امنيب فكلا تايلمع
 عاونأل نوجاتحي ال مهنإف نييئاوطنإلا ءادأ نسحتي ىكلف اذه ىلعو « ىوقأ نوكت
 . ءادألا ىف مهتيلعاف لطعت اهنأل ةراثتسإلا تايلمع نم ديزت ىتلا ةهبنملا ريقاقعلا

 ىاشلاك ةهبنملا ريقاقعلا امهبلجت نيذللا هيبنتلاو ةراثتسإلل ىطاسبنإلا جاتحي امنيب

 . ةوهقلاو
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 ( عبات ) ؟؟ مقر حراش راطإ

 نييئاوطنالا ىلع تيرجأ ىرخأ براجت كانه نأ ريسفتلا اذه دكؤي اممو
 نسحتي نييئاوطنالا كولس نأ نيبت دقف . ةدمخملا ريقاقعلا مادختسإب نييطاسبنالاو

 ريقاقعلا ريثأت تحت نيرخآلل اقفاوتو ءاخرتسالاو ءودهلل اليم رثكأ نوحبصيو رثكأ
 . نيطسبنتملا ىدل رهظي ال ام وهو ةردخملا

 عونلا نم كنأ دقتعت تنك نإ كل لضفألا نم نإف ءريسفتلا نكي امهمو

 نم كل لضفأ اذهف ءىداهو ىخرتسم وج ىف ةيلقعلا كلامعأب موقت نأ يئاوطنالا

 ايوق اناجنف نإف ىطاسبنالا عونلا نم كنأ دقتعت تنك نإ امأ « ىاشلاو ةوهقلا ءاستحا

 . ( ؟5 عجرملا رظنأ ) ديفيس ةوهقلا نم

 وأ هسفنب اهارجأ ىتلا ثوحبلاو تاساردلا تاكم ىلع ءانب كنزيإ حضوي جنويل افالخو

 نييطاسبنإلا زيمت ةددحم ةيكولس رهاظم كانه نأ برغلا وأ قرشلا نم هتذمالت عم كارتشإلاب
 . نييئاوطنإلاب هنراقملاب

 نم رثكأ سانلاب طالتخإلا نوبحي.. ةظحللا عافدنإ قفو فرصتلل ليمأ نويطاسبنإلاف

 اريثك نوئبعي الو نوقلطنم « نوفزاجم « ةكرحلا ةعرسو عافدنإلاب زيمتت مهتاطاشن ةدحولا
 ةيعامتجإلا مهتاقالعو مهتاقادص « ةدحولاو لمأتلل نوبحم مهف نويئاوطنإلا امأ . ةيلوكسملاب
 طبضو ءودهلل ليمأو « نوملاسمو « نورذح - راشتنإلا نود قمعلل ليمت اهنأ ولو ةدوذحم

 . ةيبلسلاو سفنلا

 امهنم لكف . سكعلا وأ طاسبنالا ىلع ءاوطنالل ةيلضفأ ال هنأ فصولا اذه نم ىرت تنأو
 امف .أوسأ وأ نسحأ هنأب وأ ءرشلا وأ ريخلاب فصوي ال ةيصخشلا يف دادعتسا ىلإ ريشي

 امو ةايحلا يف طمن لك ةيلعاف ددحي ىذلا وه كلذ دعب ملعت وأ ةيعامتجا تاربخ نم ثدحي
 . نازتالا يف لالتخا وأ نازتإ «٠ ضرم وأ ةحص نم كلذ ىلع بترتي

 تاربخلا تناك نإ اذه . نوتاحنلاو ءابدألاو نونانفلا ىتأي نييئاوطنالا روهمج نمف
 تايلمع يف ءاطخأل ةجيتن نازتإلا لتخأ نأ امأ . نازتإلا نم ردقلا اذهب مهل حمست ةيلاتلا
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 ساسحإلاو « ةيضرملا فواخملا مهكلمتتو « قلقلا مهكلمتي انهف « نييئاوطنالا لافطألا ةئشنت

 لكف « ةيرهقلا سواسولاو « ةساعتلاب ساسحإلاو ٠ لجخلاو « سجوتلاو بائتكإلاو « بنذلاب
 سرامت طيرشتلاو ملعتلا تايلمع تناك نإ يئاوطنالا عونلا بلاغلا يف كلمتت ضارمألا هذه
 : «ىطاخ لكش

 ةحصلا ىف ةيصخشلا ريست اهنم ىتلا ءدبلا ةطقن ربتعي ادادعتسا اضيأ قلخي طاسبنالاو
 فلتخت نيينطاسنالا كلمتت يتلا ةيسفنلا تابارطضالاف . ةايحلا تاطاشن فلتخمو ٠ ضرملاو
 « ةمئادلا ةراثتسالاو « ناودعلاو عافدنالا لكش ذختتو نييئاوطنالا نيب عيشت ىتلا كلت نع
 قعاز لكشب ةاهابملا بحو ةيضارعتسالا لويملاو ةيلوئسملاب سحلا مادعناو « ديدشلا بلقتلاو
 امأ نييطاسبنالا صخت تابارطضا يه عافدنإلاو ناودعلاو ايريتسيهلاب هيمسن امف ىرخأ ةرابعب
 اوت انيبت امك نييئاوطنالا صخت ىهف ةيضرملا فواخملاو « ىرهقلا ساوسولاو ٠ قلقلا باصع
 . ( ١١ عجرملا رظنا )

 « نويركسعلا ةداقلا يتأي لادتعالاو نازتالا تالاح يف يطاسبنالا طمنلا نمو

 . ( 58 ) جراشلا راطإلا يف ىرت امك اهطاسبنا ىوتسم يف - ودبي ام ىلع - اهنيب أميف

 ةحصلا يف مهقيرط سانلل نامبري ةيصخشلا يف طاسبنالاو ءاوطنالا نأ دجن نذإ اذكهو

 . ةايحلا يف ةماعلا مهتارايتخاو « ضرملاو

 : ةيطلستلا ةيصخشلا طمن - ؟

 يف ريثأتلل ديحولا بولسألا يه ةوقلا نأب ناميإلل رخآلا ضعبلا نم ليمأ سانلا ضعب
 دارفألا نم ةعومجم دوجوب انوهرم ىعامتجإلا روطتلا نوريو « عمتجملا رييغتو دارفألا
 , لدجلا لبقت الو ةقلغم ةفسعتم ءايشألا نع مهتاداقتعا . ةفلتخملا نيدايملا يف ءايوقألا'

 , مستت امنيب « ًاريثأتو ةوق لقأ وأ ةلزنم مهنم لقأ مه نم وحن ةفرجعلاو يلاعتلاب مستت مهتافرصت
 مستتو ةمراص « ةبضاغ مهتالاعفنا . زكارملاو ةوقلا باحصأ وحن عايصنالاو ديدشلا عضاوتلاب

 وأ تادرجملا عم لماعتلا لبقت اذهل مهيلع بعصيو « ةيلمعو ةرشابم مهلويم « عافدنالاب
 سانلاف ةفرطتملا ةيئانثلل عضخي سانلاو ءايشألل مهميسقت يلايخلاو ىنفلا عباطلا تاذ رومألا

 . خلا نييبدآ وأ نييملع «راغص وأ رابك « ءادعأ وأ ءاقدصأ « نيعبات وأ ءايوقأ امإ مهدنع

 وأ تامظنملا وأ نيرخآلا وحن مهتاهاجتا مكحت ىتلا مهتادقتعم وأ مهريياعم نأ دجتو
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 (؟؟ ) مقر حراش راطإ

 طاسبنإلل اليم رثكأ نويرصملا له
 ؟ نييكيرمأ ولجنالا نم

 نيب ةنراقملا ىف ركفن انلعج ام وهو ةماعلا ةرظنلا هب ىحوت ام لقألا ىلع اذه

 . ةيلاعفنإلا لويملاو ةيطاسبنإلا ىوتسم ثيح نم نييرصملاو زيلجنالاو نييكيرمألا

 ىذلاو ارتلجنا ىف 5زلوعهعاع كنزيأ هعضو ىنلا ةيصخشلا سايقم ضرغلا اذهل انرتخأو

 ىف ةدايز هب دصقي موهفم ةيباصعلا ) . ةيباصعلاو ةيطاسبنإلا لويملا سايقل. هدعأ
 اذه انيطعأ . ( ةينادجولا تابلقتلا ىف مكحتلا نع زجعلاو قلقلاو . ةيلاعفنإلا لويملا

 ةيكيرمأ ةبلاطو ابلاط 08و « ةرهاقلا ةعماج ىف ةيرصم ةبلاطو ابلاط ؟48 ل سايقملا

 بالطلا نم 67 نع الضف « اكيرمأ - ناجشيم ةيالوب ةيقرشلا ناجيشيم ةعماج ىف
 1( ) كيزيأ اهرغن قتلا جئاعتلا ىف مهتاجرد تدرو نيذلا ) زيلجنألا

 نم اطاسبنإ لقأ نييرصملا نأ - انتاعقوت فلاخي امي - نيبت هنأ فيرطلا نمو

 ةيزيلجنالا نيتنيعلا نع نوقوفتي نيذلا مه نييكيرمألا نأو .زيلجنالاو نييكيرمألا

 درفلا نأ ىلإ ريشي امب . ةيطاسبنإ لويم نم هنورهظي ام رادقه ىف ةيرصملاو

 « عافدنإلاو « ريبعتلا ىلع ىزيلجنالاو ىرصملا هيليمز نم رثكأ ايعجشت دجي ىكيرمألا
 . طسبنملا كولسلل ةزيمملا رصانعلا ىهو طالتخالاو ةراثإلا نع ثحبلاو

 ىدل دادزت تالاعفنإلا ىف مكحتلا نع زجعلاو رتوتلاو قلقلا ىوتسم نأ دجن كلذك

 . ةيكيرمألاو ةيزيلجنالا نيتنيعلا نم رثكأ ةيرصملا ةنيعلا
 دق نويرصملا اهمهفي امك ةيطاسبنإلا لويملا نأ ىلوألا ةجيتنلا ىلع انقيلعتو

 تارابع نم نوكتي ىذلا كيزيأ سايقم انل هلمحي ىذلا موهفملا كلذ نع فلتخت
 نع ثحبلاو « تالفحلا بح ىأ : ىبرغلا ىنعملاب طاسبنإلا ىلع لدت ةددعتم
 امبر ةفلتخم ةقيرطب طاسبنإلا نومهفي نييرصملا نأ اننيقي ىفو .. خلإ . ةراثإلا

 براقألاو ءاقدصألا تارايزو « تالماجملاو « ةيعامتجإلا ةكراشملا راهظإ ىف لثمتت
 . انوثحاب اهب متهي نأ لمأنو . كنزيأ اهب متهي مل ءايشأ ىهو .. حرملاو ةتكنلاو

 اذه ةجيتن ربتعن اننأف نييرصملا ىدل ةيباصعلا لويملا ةدايزب قلعتي اميف امأ

 ةياعرلا نم ديزم هيجوتل « ةيلقعلا ةحصلا رومأب نيمتهملل راذنإلا سرج ةباثمب ثحبلا
 ( ١” رظنا ١ ىسفنلا بارطضإلا كتف نم مهتيامحو انبالطل
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 وأ « ةبئاص كلت مهماكحأو مهريياعم نأل ال عطقلاو بلصتلاب مستت ىرخألا تادقتعملا

 « ةيسايس وأ ةينيد ) ةيجراخ ةطلس نم ةعبان اهنأل نكلو ةصاخلا ةريخلا نع ةعباذ وأ ةسوزنم

 يف ريثأتلا ىلع ربكأ ةوقو انامأ اهعابتا يف نوكي ( ةنيعم ديلاقت ةطلس امير وأ « ةيببر وأ
 ْ ْ . نيرخآلا

 ةلكشم لكشي ىذلا ١( عجرم رظنا ) ةيطلستلا ةيصخشلا ؛طمنب ىمسي ام وه اذه

 عضو اهلالخ نكمأ « نرق عبر ءاهز يملعلا ثحبلل عضخ ىذلاو « ةماه ةيسفنو ةيعامتجإ
 نمو .٠ عمتجملاو ةيصخشلا ىلع هجئاتنو « هراشتنا بابسأ ديدحتو . هسايقل ةقيقد سيياقم

 نم حبصأ دق يجالكيسلا ثحبلل هعاضخإ نكمأ نأ ذنم موهفملا اذه نأ رظنلل تفلملا

 نكمأ دقو « برعلا وأ نييبرغلا نيثحابلا نيب ءاوس افثكم امامتها تيقل ىتلا تاعوضوملا

 ةظفاحملا سايقم مساب فورعملا ةيطلستلا سيياقم دحأ ريوطت ىبرعلا ىوتسملا ىلع بتاكلل

 طمنلا اذه نع جئاتنلا نم ريثك عمج ىف مدختسا ىذلا ( ١ « ١ عجارملا رظنا ) ةيطلستلا

 : عونلا اذه نم ةرابع ؟8 نم نوكتيو ةيبرعلا نادلبلا ضعب يفو رصم يف

 . انيضام لامهإ وه ىقلخ رايهناو داسف نم نآلا رشتني امل ىسيئرلا ببسلا نإ

 انمص دق انمدام نيعم عوضوم يف هانذخأ ىأر نع نورخآلا انلوحي نأ ىغبني ال #

 . ىئاهنلا ىأرلا وه اذه نأ ىلع انسفنأ نيبو اننيب

 . نيفعضتسم وأ ءايوقأ امإ نافنص سانلا *

 . انب فافختسالل مهعفدي سانلا عم لماعتلا يف ةفلكلا عفر و

 لدجلاو 0 ةشقانملاب ةماعلا لوقع يف ةديدجلا ميقلاو ءىدابملا تيبثت نكمي ال

 . ةوقلا ةدناسم نم دبال ىنهذلا

 ةفيرط جئاتن نع فثكت ةفلتخملا تاعمتجملا يف ةيطلستلا ةسارد جئاتن نإف ماع لكشبو

 ثيدحلا عرفلا اذه ةردق ثيح نم ايازملا ضعب ةيصخشلا ناديم يف يملعلا ثحبلل فيضتو

 . اهيف ةيصخشلا رودو ةيعامتجإلا تالكشملل لولحلا ضعب ميدقت ىلع سفنلا ملع نم

 : يطلست ىلإ صخشلا لوحي ىذلا ام

 ىتلا ةركبملا تارتفلا يف أدبت ةيطلستلا ةيصخشلا ليكشت يف ىلوألا ةنبللا نأ نيبت
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 لعافت نأ نيبت دقو هتئشنت يف بيلاسأ نم هعبتت امو ةرسألاب لفطلا ةقالع يف لثمتت
 : ىلإ ليمت تناك ةركبملا مهتلوفط يف نييطلستلا صاخشألا عم نيوبألا

 ١ - ةربخلا نم قييضتلاو ةيئاقلتلا عمق .

 . مألاو بألا بناج نم طلستلا - ؟

 . بيذهتلاو بيدأتلل ةليسوك باقعلا مادختسا - ؟

 . لفطلا تاجاحل ةباجتسالا لهاجت - غ

 . ذاوحتسالاو ةرطيسلا - ه

 . نيرخآلل ضفرلاو ءادعلا - 1

 قوفت يتلا ةدئاسلا ةيعامتجإلا « لوصألاو » ةيجراخلا دعاوقلا ملعت ىلع ديكأتلا - ٠

 .( 1١ 5١٠١5 عجارملا كلذ يف رظنا ) لفطلا كاردإ انايحأ

 لماوع ةيبرتلاو ةئشنتلا بيلاسأ نم هعبتت اميف سكعت ةيعامتجا ةسسؤمك ةرسألا نأ ىلع
 يه حبصتو نيعم عمتجم يف ةيطلستلا تاهاجتإلا رشتنت امدنعف اذهل . معأ ةيعامتجا
 ةيطلستلا ميقلا ىنبت ىلإ ايئاقلت هجتت ةرسألا نأ دجن اننإف « مهنزوو دارفألا مييقت يف ساسألا

 . ةريغصلا لايجألا هيلع ءىشنت اميف

 اهرود كلذ دعب ةفلتخملا ومنلا لحارم يف درفلا اهب رمي ىتلا ةيصخشلا تاربخللو

 قفاوتلا بلاطم نم ابلطم ةطلسلا ةعاط نوكت امدنعف طلستلا وحن ةيصخشلا ليوحت يف اضيأ

 ملعتت سانلا نإف يقرتلا وأ ٠ حاجنلا وأ « ةنهملاب ظافتحالا وأ « ةعامجلا يف ةايحلاو

 . )١( ةيصخشلا يف ةتباث ةيصاخ ىلإ لوحتت نأ ىلإ ةيطلستلا بيلاسألا

 : ةيطلستلا عويش نع ةبترتملا راثآلا

 ىوتسم عافترا ىلع بترتت يتلا جئاتنلل ةيعامتجإلاو ةيسفنلا مولعلا ىف نوثحابلا ىدصت

 اراثآ كرتت اهنأو هتاقالعو درفلا مي اهريثأت نأ جئاتنلا نيبتو . ةعامجلا وأ درفلا يف ةيطلستلا

 . اهب لعافتي ىتلا ةيعامتجإلا فقاوملا ىلعو هتاذ درفلا ةيصخش ميظنت ىلع ةقيمع

 : ةيصخشلا ىلع راثآ نم هكرتت ام مهأ لعلو

 ١ - ىلاعفنإلا طبضلا فعض ٠ عجرم رظنا ) ينادجولا نازتإلل راقتفإلاو ١ (
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 ( ١١ عجرم رظنا ) اهدومجو « تادقتعملا قالغنأو « ىلقعلا بلصتلا ا

 يف ةيئاقلت بلطتت يتلا فقاوملا يف ةصاخ ديدهتلاو ةحارلا مدعب مئادلا روعشلا - ؟
 . ةيرحب كولسلا وأ ريبعتلا وأ ثيدحلا

 رتوتو قلق نم كلذ نع جتني امو ةيرهقلا راكفألا ةرطيسو سواسولا نم ىوكشلا - ؛
 .((1؟56) عجرم )

 .( ؟١) ةلزعلاب ساسحإلا - ه

 ةصاخ ةيعامتجإلا فقاوملاو عمتجملا ىلإ « درفلاو ةيصخشلا طمنلا اذه رطخ زواجتيو

 يتلا ةعامجلا لخاد ىفف . ةوقلا زكارم نم ًازكرم وأ ةيلعف ةطلس يطلستلا دلقتي امدنع
 فئلكتلاو- م ةياحولا  ردقنتو:. + كارفألا' فواخنم» دادزت يطل ضنا اههجوي. وأ اهمكحي
 ءادبإو ةرطيسلا امه نيبطق نيب كرحتيو دارفألا كولس بذبذتي كلذك . ( ١ ) عانطصإلاو
 ' نمل ءالولاو عوضخلا وهف رخآلا بطقلا امأ « ةناكم وأ ازكرم لقأ وأ فعضأ مه نم ىلع ةوقلا
 يتلا تاعامجلا يف دارفألا نأ نيبت دقف ةينادجولا ةيحانلا نم امأ . ةوق وأ ًازكرم ىلعأ وه

 . ( ١ )ةفهرملا ةينادجولا رعاشملا وأ فطاوعلا نع ميلسلا ريبعتلا نوبنجتي نويطلست اهدوقي

 دادزتو « ةرشابملا ةحلصملاب ةطورشم يتأت يهف مهتافرصت يف رهظت نأ فطاوعلل ناك نإو

 رهاظملا نم اريثك نأ اضيأ دجن اذهل . وجلا اذه لثم يف ةوقلاب حيولتلاو باقعلا تاديدهت

 بعالتلاو ةيلوصولاو ةيزاهتنإلا لثم روطتت نأ نكمي ءىسلا لكشلا تاذ ةيكولسلا
 . نيرخألاب

 رادقم يف ةدايز كانه نأ نيبت هنأ حيحصلا نمف «رودلا ءادأ يف ةيلعافلا ثيح نم امأ

 « ةيحان نم ةعامجلا عون ىلع قبطني اذه نأ الإ ةيطلستلا ةدايقلا لظ يف ةعامجلا ةيجاتنإ

 خانملا يف ةعامجلا ةيجاتنإ نأ ودبي ذإ ىرخأ ةيحان نم ةيجاتنإلا عافترإ ةيرارمتسإ ىلعو
 ةلاح يف ةصاخ ديدشلا ضافخنإلا يف جاتنإلا أدبي ذإ . نيح ىلإ نكلو دادزت يطلستلا

 . ( ١ ) ةيطلستلا ةرادإلا يف ريغتلا وأ « ةدايقلا بايغ

 ىلع ةلادلا رهاوظلا ةعقاو يف رشتنت نيح الاب نئمطي ال سفنلا ملاع نأ ىرن انه نمو
 ةيصخشلاب ةراضو ةيبلس صئاصخ نم اهدوجوب طبتري ام ببس . ةيطلستلا ةيصخشلا ةدايس

 . ءاوسلا ىلع عمتجملاو
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 : ةيئاوتحإلا ةيصخشلا - *

 وأ « ةيعامتجإلا فقاوملا دحأ يف كلوح نم نيرخآلا ىلإ ترظن تنأ نإ ًاريسع سيل

 يتشب لواحت مهنم اعاونأ دجت نأ نيبرقملا كفراعم نم ددع كولس ىف رظنلا تنعمأ تنأ نإ

 ميدملاك ةفلتخملا تاءارغإلا لك مادختسإب مهتافرصتو نيرخآلا كولس يف ريثأتلا لاكشألا

 صاخشألا ءالؤه « نيرخآلا ىلع صيرحلا رهظمب روهظلا ةلواحمو « ايادهلا ميدقتو « دئازلا

 ةباجتسإلا يف نوردابمو « ةفلتخملا ةيعامتجإلا فقاوملل فيكتلا يف نوعيرس اضيأ

 يتأي كلذ نأ ىلع مهل نوعلا ءادسإ يف ةبغرلاو « مهتاجايتحإ ةيبلتو نيرخآلا تابلطتمل

 ءالؤه زيمت نأ اضيأ كنكميو « مهيلع ةرطيسلاو نيرخآلا كولس طبض يف ةبغرلاب اطلتخم

 ريبعتلا هماوق رخآ قيرطب نكلو نيرخآلا يف رثؤي نأ لواحي صاخشألا نم رخآ طمن نع

 , اهنأش نم ليلقتلاو نيرخآلا ءارآب قيضلا ءادبإ ةعرسو ٠ ىدحتلاو تاذلا نع حضاولا ىوقلا
 . « هتبيه » يف رثؤت دق ةيصخش تاقالع يف لوخدلا بنجت عم

 رهظمب نورهظي مهظحالت نمم ىمظعلا ةيبلاغلا نأ دجتس كاذو فرطلا اذه نيبو
 ضعبو « ىئاوتحإلا طمنلا هيمن ىذلا لوألا طمنلا نم صئاصخلا ضعب مهيف طسوتم

 . دراطلا طمثلا وهو - رخآلا طمتلا نم صئاصخلا

 رظنا ) ثحبلل اهعاضخإو اهترولبب انمق ىتلا ةثيدحلا ميهافملا دحأ نم ءاوتحإلا موهفمو
 دْعُب ءاوتحالا نأ انل نيبت دقو . ةيصخشلا ىف ةمئادو ةيسيئر ةيصاخ لكشت اهنإ ) ١ « ١5(

 : اهنم تامسلا نم ةعومجم هتحت ىوطنت

 وأ هراكفأ قفو فرصتلل مهعفدي ثيحب نيرخآلا كولس ىلع ريثأتلا يف ةبغرلا - ١
 .ةكولم

 ةمئالملا ةباجتسإلا ةعرسو « ةفلتخملا فقاوملا يف كولسلا ليكشت يف ةعرسلا - ؟

 . ايعامتجإ

 . مهتاجايتحإو نيرخآلا تابلطتمل ةباجتسالاو ىعامتجإلا ميعدتلا لالخ نم ريثأتلا - ؟

 مهتاطاشن ءاوتحإو نيرخألا ىلع ةرطيسلا ىلع ىربك ةميق نوعضي نويئاوتحإلاو
 ءادسإو نوعلا يف ةبغرلا راهظإ اهماوق ةرشابم ريغو ةيئاوتلإ قرط مادختسإب نكلو مهراكفأو
 . حصنلا

 تا عال



 اهعاضخإ ىلاتلابو ةيصخشلا يف ةيصاخلا هذه ةفرعمل نيتادأ دعن نأ اثيدح اننكمأ دقو
 ا ةيصخشلا ىلع اهراثآو اهنيوكت يف ةمهاسملا طورشلا ةفرعمل يملعلا ثحبلل
 نم ةلئسأ نم نوكتيو هنع انثدحت يذلا ةيطلستلا نايبتسال برقأ نيتادألا دحأ ( ١9 رظنا )
 : عونلا اذه

 بحأ ام نوبحي الف ىب نيطيحملا ىف ل لا ا

 ١ هركأ ام نوهركي الو

 عاستإو ملعلا نم ىرظن يف لضفأ هذيمالتب ةرثؤم تاقالع نيوكت ىلع سردملا ةردق *
 . ةفرعملا

 ةيداملا بساكملا ضعب يف مهانكرشأ اذإ مهتوكس ءارشو سانلا بسك نكمملا نم *
 . ةيعامتجإلاو

 انتافرصت يف اهمدختست يتلا تافرصتلا نم ةمئاق نم نوكتت ىهف ىرخألا ةادألا امأ

 كلذو مهل ةباجتسإلا ةعرسو نيرخآلاب مامتهإلا ءادبإ اهيلع بلغي يتلاو نيرخآلا عم ةيمويلا
 ديلاب مالسلا « نيرخآلا لافطأب مامتهإلا راهظإ « دوقت ضارقإ « مالسلاو ةيحتلاب ةردابملا لثم
 ناك اذإ ام ررقي نأو اهنم فرصت لك سردي نأ صخشلا نم بلطيو خلإ قانعلا وأ

 مادختسا يف ةدايزلا نأ انضرتفا دقو . نيرخألا عم لماعتلا دنع همدختسيال وأ همدختسي

 . ةيصخشلا يف ةيئاوتحإلا لويملا ةدايز ىلع ةمالع ربتعت نيرخآلا عم تافرصتلا هذه

 رصم اهنم لودلا نم ددع يف ةيئاوتحإلا ةيصخشلا ةساردل نيتادألا نيتاه مادختسابو

 : يتأي اميف اهلمجن ةفيرط جئاتن انل تنيبت . اكيرمأب ناجشيم ةيالوو تيوكلاو

 ١ - يف ةبلصتمو ةفرطتم فقاوم 0 نويئاوتحإلا بنجتي 0 :

 57 بلقتلل ا « نيضفختملا نم اءاوطنإ رثكأ مهنأ بيرغلا نمو - ؟

 .: . يتاذلا لالقتسإلاو ةةلزعلل ابحو

 , روكذلا ىلع نقوفتت ثانإلاف روكذلا نم رثكأ ثانإلا نيب ةيئاوتحإلا لويملا عيشت -

 . تاسردملا لباقم يف نيسردملاو تابلاطلا لباقم

 ده اعلا



 ريثأتلا ضرف يف رثكأ ةبغرب ةطبترم ثانإلا ىدل ةيئاوتحإلا لويملا رهظت -ه
 ةنورملاو « ةيصخشلا يف ةيطاسبنإلا لويملاب ةطبترم رهظت ىهف روكذلا ىدل امأ « ةرطيسلاو
 لجرلا دنع امأ « ةوقلا يف ةبغر نع ربعي ءاوتحإلل ةأرملا ليم نأ ىلع لدي امم « ةيعامتجإلا
 . ( ١8 عجرملا رظنا ) يعامتجإلا فيكتلل ةلواحمك ىتأت ىهف

 . ( 18 ) رابكلا مهتاوخأ نم !ءاوتحإ رثكأ راغصلا ةوخألا نأ نيبت دقف ةوخإلا نيب امأ - 5

 ملعو عامتجإلا ماسقأ ) ةيناسنإلا تايلكلا يف بالطلا ىدل ءاوتحإلا لويم دادزتو - ١
 ةراجتلا تايلك يف بالطلا لتحيو ( مولعلا ةيلك ) نييملعلا بالطلا نيب اهنع ( سفنلا
 .( ١5 ) اطسو اعقوم ةيسايسلا مولعلاو

 ةجيتنلا هذه قبطنتو مهتذتاسأ نم ءاوتحإلا بيلاسأ مادختسال اليم رثكأ بالطلا - ١

 بالطلا نأ دكؤي امم . ءاسنلاو لاجرلا نم ةذتاسألا لباقم يف تابلاطلاو بالطلا ىلع

 نم ىلعأ رادقمب نيرخآلا يف ريثأتلا لئاسو نم ةليسوك يعامتجإلا ميعدتلا نولواحي
 ١ . ةذتاسألا

 مامتهإلاو ثحبلاب ريدج طمن نع فشكت طمنلا اذه يف ثحبلا جيئاتن نإف مومعلا ىلعو

 هنم ثعبني املو « تاعامجلاو دارفألا فلتخم نيب قورفلا ريغت يف حضاو رود نم هبعلي امل
 . ةيعامتجإلاو ةيصخشلا ةايحلا بناوج فلتخم سملت راثآ نم

 ا عالا



 تيل تقم ريا ريع نيل ا و ةيحملا وقوع ليلا وكيت انواع

 ضعبو . نيرخآلا نع درفلا زيمت يتلاو رارقتسإلاو قاستإلاب ةزيمتملاو ةلعافتملا تامسلا

 قلقلاك ينادجو رخآلا ضعبلاو « ةنورملاو بلصتلا وأ « عادبإلا وأ ءاكذلاك ىفرعم تابسلا

 « طاسبنإلاو ءاوطنإلاك نيرخآلاب لعافتلا بيلاسأب قلعتي ثلاثلا ضعبلاو « نازتإلا وأ

 نم ًاددع عمجت اهنأ ثيح نم ةميدقلا طامنألا ميهافم نع ةمسلا موهفم فلتخيو

 . اهسايق نكمي هنأو عمتجملا دارفأ نيب هتوافتم تاجردب عزوتت يتلا ةيعونلا تاباجتسإلا

 دوجو ىلع ةلادلا ةيعونلا تاباجتسإلا نم ايسيئر ًاددع ددحت نأ ةمسلا سايق بلطتيو

 نع ربعي دعبلا نأل ارظنو دعبلاب ىمييام ىلإ ةطبارتملا تامسلا نم ددع دوجو ريشيو ةبسلا

 ددع نم ادج ليلقب لقأ ايلاح ةفورعملا ةيصخشلا داعبأ نإف ٠ تامسلا نم ةطبارتم ةعوتجتم

 . ةيطلستلا « طاسبنإلا « ءاوطنإلا « عادبإلا « ءاكذلاب ةفورعملا داعبألا نمو تامسلا

 داعبألا ىلإ تامسلا نم لصوتلا ةيفيكلو « ةمسلل اهب لصوتت ىتلا ةيفيكلل انضرعت دقو

 . يلماعلا ليلحتلا جهنم لالخ نم كلذو

 انضرع دقو نيقيلا نم ةريبك ةجردب اهداعبأو اهتامس ريدقتو ةيصخشلا سايق مويلا نكميو

 0 ب لل ع

 رابتخأك ةيطاقسالا سيياقملاو تانايبتسالاك ةيعوضوملا سيياقملا اهمهأ نمو . يلاحلا

 اهل انضرع يتلا ةيصخشلا تانايبتسا مهأ امأ . عوضوملا مهفت رابتخاو ربحلا خاشرور

 . هجوألا ةددعتملا ةيصخشلا رابتخاو « ةيصخشلل كنزيأ رابتخا

 تحت كلذو اهنيوكت يف ةمهاسملا لماوعلاو ةيصخشلا لوصأ نع ثيدحلل انلقتنا اذه دعي

 : يه لماوعلا نم فئاوط ثالث

 نيب ةيجازملاو ةيجولويزيفلا سيياقملا ىلع دمتعت اهفاشتكا ةليسوو ةيثارولا لماوعلا ( أ

 بعلت ةثارولا نأ انيب دقو . ةلوفطلا ذنم ضعبلا مهضعب نع اولعفنا نيذلا ةقباطتملا 0

 . ءاوطنإلاو ءاكذلا لقأ ةجردب اهولتي « ةيمسجلا صئاصخلا يف ايوق ًارود

3 



 : نضتت ىهو باستكإلاو ملعتلاب ةقلعتملا لماوعلا ( ب )

 ءاملعل لضفلا ناك ىتلاو لافطألل ةيعامتجإلا ةكشنتلا بيلاسأ ريثأتب ةقلعتملا لماوعلا - ١

 . اهترولب يف يديورفلا ىسفنلا ليلحتلا

 . جذامنلا عابتاو ةاكاحملا لالخ نم ىعامتجإلا ملعتلا - ؟

 . باقعلاو ةباثإلا أدبم لالخ نم ةيصخشلا تامس ملعت - *

 تاهاجتإلا اهنمو قيرطلا اذهب بستكت يتلا ةيصخشلا صئاصخ مهأل انضرع دقو

 . حومطلا ىوتسمو زاجنإلاك ةيصخشلا عفاودلا ضعبو حونجلاو طلستلاو ررحتلاك ةيعامتجإلا

 ةلئاقلا رظنلا ةهجول انضرع انهو ةئيبلاب اهئاقتلاو ةثارولا لعافتب ةقلعتملا لماوعلا ( ج )
 . ةملعتم تاربخ نم اهيلع شقنيامو ةيثارولا تادادعتسإلا نيب لعافتلل جاتن ةيصخشلا نأب

 هجوأ نم اريثك هب نورسفيو ىأرلا اذهل موبلا نوسمحتي ءاملعلا نم اريثك نأ انحضوأ دقو

 ةيملعلا دوهجلا اهيف رولبتتو ايملع تسرد ةيصخش جذامن ةثالث ضرعب لصفلا اذه انمتتخا

 ةيصخشلا هكرتت امو « ةيصخشلا نيوكت يف ةمهاسملا طورشلا نع يبيرجت ثحبو سايق نم
 : يه ةثالثلا جذامنلا هذه . درفلا كولس ىلع راثآ نم

 «لئاسنالا لباقم يف ةاوظنإلا <

 . ةيطلستلا ةيصخشلا طمن - ؟

 . ةيئاوتحإلا ةيصخشلا -

 سم عال



 باتكلا ىف ةدراولا ةح.راشلا تاراطإلاب نايب ١-

 ىليصفت سرهف - ؟

 لوصفلا بسحب عجارملا سا

 - م86



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 باتكلا ىف ةدراولا ةحراشلا تاراطإلاب نايب

 ةحفصلا

 00 ؟ سفنلا ملع نع فرعن اذام : ( )١ حراش راطإ

 11 نا ا سفنلا ملع ىف ةيسيئرلا تاعوضوملا ملاعم : ( ؟) حراش راطإ

 ءادأ ىف جامدنإلا : ةيسفنلا براجتلا دحأل ىليصفت جذومن : ( ؟) حراش راطإ
 91 ل اولا امو لاو همم ىلقع روصت نيوكتو ىحرسملا رودلا

 000 ىلقعلا جوضنلاو ءاقترالا ملاع : هيجايب ناج :( 4) حراش راطإ

 باوص وه امل انكاردإ روطتي فيك : ىقالخألا ءاقترإلا : ( 5 ) حراش راطإ
 00 ا ؟ أطخ وأ

 000 0 ءاقترإلا تامزأو نوسكريأ : ( ) حراش راطإ

 000000000 1 ] ز ز]ز]ز]ز 0 ؟ ةخوخيشلل نوبيجتسي فيك :( ا/) حراش راطإ

 000 ؟ نمل ةدايسلا : خملا ىف راسيلاو نيميلا : ( 4) حراش راطإ

 ا عرصلا عاونأ نم : ( 9 ) حيراش راطإ

 0 5 مالحألاو مونلا لحارم : ( ٠١ ) حراش راطإ

 1 و ا ااا م ةيبصعلا ةيلخلا نع قئاقحلا ضعب : ( ١١ ) حراش راطإ

 8119 ا م فاو رشا ل حم ول وألا اي ف هوا امم ةلزعلاو لازعنإلا : ( ؛؟ ) حراش راطإ

 ني ةنيدملا ةايحب ةطبترم ةرهاظك ةماعلا تاكلتمملا بيرخت : ( ١؟) حراش راطإ

 0 ا فايرألا ءاقدصأو ندملا ىف ءاقدصألا : ( ١5 ) حراش راطإ

 ب عالال -



 : ( ٠6 ) حراش راطإ

 :( ١5١ ) حراش راطإ

 : ( /١1 ) حراش راطإ

 :( ١6 ) حراش راطإ

 :(195) حراش راطإ

 :( ١" ) حراش راطإ

 :(؟١) حراش راطإ

 :( ؟؟) حراش راطإ

 : ( ؟؟ ) حراش راطإ

 100001011 ]1 ىناسنإ ملاع ىف رنيكس

 9 بورحلا ىمرجم لقع ىف روديامو خاشرورلا كاردإ

 51١ 5 ءاوسلا نم ةيقار طامنأ مهنأ مأ ءايوسأ ال مه له : نوعدبملا

 00 اهم “سيلا: غيقلاو.ىلقلا :تاضينو يلا

 اا ا 1 0 ةيملاع ةغل هجولا

 ةقال وو وول كولا وسما اجو وام ا و الو ال ول نك ديورف دنمجيس

 00 لفطلا ةيصخشو برضلاو باقعلا

 دقف نذإ ؟ ةوهقلا نم ىوق ناجنف دعب كؤادأ نسحتي له

 11 ا دولا اقوسا وحل هول سلو اطتو وا متون ا دورت ايطاسبنإ نوكت

 451 ... ؟ نييكيرمأ ولجنألا نم طاسبنإلل اليم رثكأ نويرصملا له

 هل عال



 ىليصفت سرهف

 لوألا بابلا

 سفنلا ملع ىف ةيجهنم اياضقو ةيملع سسأ

 ناسنإلاب ةفرعملل ىملعلا دعولا : سفنلا ملع: لوألا لصفلا
 ةحفصلا

 000 0  ز ز ز ز ز ز] ؟ سفنلا ملع نع فرعن اذام ( أ )

 ءىطاخ اهبلغأو حيحص اهضعب سفنلا ملع نع ةعئاش تاداقتعإ -

 1 عما ول ةقا فلا هوطاوالا قا ان جا سفنلا ملع ىف عوضوملا ملاعم ( ب )

 سفنلا ملعل عوضومك ناسنإلا -:
 هكولسو ناسنإلا -

 سفنلا ءاملع اهسردي ناسنإلا كولس نم ةضيرع تاعاطق -

 00000 0 0 ناسنإلل ةيسفنلا ةساردلا ىف ةيملعلا ةرظنلا ملاعم ( ج )

 نافلتخي ىتمو ؟ نايقتلي نيأو ؟ امهام .. ةجرادلا ةرظنلاو ةيملعلا ةرظنلا -

 جذامن يف ةجرادلا ةرظنلاو ةيملعلا ةرظنلا -

 ل واما طاقن يف ةجرادلا ةرظنلاو ةيملعلا ةرظنلا نيب قرفلا ( د )

 1 ا لاو قا تملا وماخ ا من الا اج او ا ةصالخلا ( ه )



 0 ااا ةيسفنلا ةبرجتلاو ىبيرجتلا جهنملا (:ب )

 ةبرجتلا رصانع - ( ةبرجتلا فيرعت -

 ااا ىسفتلا سايقلاو ىطابترإلا جهنملا ( ج )

 ىلماعلا ليلحتلاو طابترإلا لماعم - ةيسفنلا سيياقملاو سايقلا -

 5 ةيفسلفلا ةلحرملا : سفنلا ملع روطت ىف ىربك لحارم ثالث ( د )

 نالعتبالا ةلخرمد ةنسولويسفلا ةلعرابلا اح

 000 سفنلا ءاملعل ةماعلا ةيرظنلا تاهاجتإلا ( ه)

 ىسفنلا ليلحتلا - 2 ىكولسلا هاجتإلا -
 ىدوجولا هاجتإلا ._- ىفرعملا هاجتإلا -

 . ىناسنإلا هاجتإلا -
 00 ىشنلا ملعل ةفلتخملا سرادملا عم لماعتن فيك (و )

 ىناثلا بابلا
 كولسلل ةيوضعلا سسألاو جوضنلا لماوع

 ىمنلاو ةيئاقترإلا سسألا : ثلاثلا لصفلا

 11 ا ات اللا هم وك نال قطعنا فاو حس ةمرللا لحارم ىف ةايحلا ةرود (ب)

 هع ةلدن مز ةينيئجلا ةلحرملا ؛ دشرلا لبق ومنلا -
 ىسقسلا ولبلاو ةقفارتلا < يلا

 ليسوا ةلدب دل ةركبملا ةلسرملا + :تاينقلاو دقرلا نيم
 توملاب ساسحإلا روطت - ةلوهكلا : اهتياهن نم برتقت ةايحلا ةرود -
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 ةيوضعلاو ةيجولويزيفلا سسألا : عبارلا لصفلا

 ا ىفخلا نوكلا كلذ خملا ( [ )

 لمعي فيكو خملا وهام - خملا اهب لمعي ىتلا ةيفيكلل ةلثمأ ةثالث -

 هفئاظوو خملا لمع سردت فيك -

 00000 الجاد. ف ةفيفعلا لامنإلا هعيش ىيضعلا زاهجللا "ب3

 هيئاطوو لشسلا ىدصتلا راوجلا + ةيبصعلا ايالخلا -

 ةيبصعلا ةزهجألا لمعت فيك -

 0000 8 ندبلاو خملا ىف مكحتلا بيلاسأو ريقاقعلا ( ج )

 ةردخملا ريقاقعلا - ةردخملا ريقاقعلا - ةنكسملا ريقاقعلا -

 ةسولهلا ريقاقع - ةهبنملا نيناقعلا ةقديملا ىبقاقيلا <:

 1817 وال داو ع ع اوبل فال دكا الا امنا طل اش وشم اهتانومرهو ءاصلا ددغلا (د)

 ةيماخنلا ةدغلا - كولسلاو مسجلا نزاوت ىف اهرودو تانومرهلا -

 نيتيلانيردإلا نيتدغلا - سايركتبلا - ةيقردلا ةدغلا -
 نيتيسنجلا نيتدغلا -

 ثلاثلا بابلا

 هلوح نم ملاعلاو ناسنإلا

 ىعامتجإلا هملاعو ناسنإلا: سماخلا لصفلا

 ١37 . ىدرفلا ريضلا مأ ةطلسلا طغض : « مارجليم » ةبرجت : ىعامتجإلا فقوملا ( أ )

 حا ا ا اجا فم ةيبلغإلا قارو ةيعامتجالا نيياغملا نيثأث ١١ ك)

 ىعامتجإلا رايعملا وهام -
 ةضماغلا فقاوملا ىف كولسلا ىلع ريياعملا ريثأت -
 ةضماغلا ريغ فقاوملا ىف كولسلا ىلع ريياعملا ريثأت -

 - عما -



 ا سا نعامتجاإلا رودلا ريثأت" ( جن

 دحاولا درفلل راودألا ددعت -

 راودألا مهف ىف لدابتلا -

 درفلا ىلع ىعامتجإلا رودلا ريثأتل جذامن -

 راودألا عارص -
 ان ا هراثآو نيرخآلاب ةقالعلا بارطضا (د )

 بائتكإلا - ماصفلا - ناقل
 ىعامتجإلا بارطضإلا طامنأ -

 001 ] ] ] ]| ز]ؤز]ز]ز]|]ؤ | ]|]ز|ز | ؤز00111 ةيعامتجإلا تامزألا ( ه )

 برحلا نم ةدوعلا - مالسلاو برحلا -
 رقفلا - ىبرحلا رسألاو لاقتعإلا -

 00 1 ةيعامتجإلا تاهاجتإلا ريثأت (و )

 هاجتإلا صئاصخ ا هاجتإلا وهام 5

 تاهاجتإلا نيوكت ىف ةيعامتجإلا لماوعلا رود -

 000 ز ز ز نيرخآلا كولس ىف ريثأتلاو تاهاجتإلا رييغت (ز )

 كولسلل ىئيبلا ساسألا : ناكملاو ناسنإلا : سداسلا لصفلا

 ىئيبلا سفنلا ملع نيب قرفلا - ةيناويح ةئيب يف ىكولسلا لالحنالا ( أ )
 8 ا و اولا و هولا ولا وا هلع لس اولا يقع و وسو سفنلا ملع عورف نم هريغو

 0 1 1 ناكملل ةيسفنلا راثألا (ب )

 ىعامتجإلا ناكملا - صخشلا ناكملا - ىصوصخلا ناكملا -

 00000 ]| ] ]| ]ز]15]1]1]1]1]1]1 ناكملا ىف سدكتلاو ماحزلا ( ج )

 ماحزلل ةباجتسالا ةيبسن - ماحزلل ةيسفنلا راثآلا -

 ل م5 -



 عبارلا بابلا
 ملعتلاو ةيفرعملا نمسا

 كولسلا باستكا سسأو ملعتلا: عباسلا لصفلا

 00 ىطرشلا ملعتلاو فولفاب ( 1

 0110 اا ( لاعفلا ملعتلا ) ةبقاعلا لالخ نم ملعتلا (ب)

 00 0 0000 جذامنلا ةظحالمو ةودقلاب ملعتلا جب (

 00 ىزمرلاو ىفرعملا ملعتلا در

 ملاعلا كاردإ : نماثلا لصفلا

 ملاعلا كاردإ لماوع ديدحت ىف مهرودو نوتيلاتشجلا -
 00 ةيجراخلا ةيكاردإلا نيناوقلا ( أ )

 010 ةيجراخلا كاردإلا نيناوقب ةطبترملا رهاوظلا ضعب ( ب )

 ةيضرألاو ةغيصلا - كاردإلا تابث - ةكرحلا كاردإ -

 ا لا ملاعلا كاردإ ىف انطئاسو : سحلا ءاضعأ ( ج )

 000 كاردإلا ةيلمع ىف اهرودو ةيصخشلا لماوع ( د )

 ىكاردإلا ءاقتنالا موهقم -

 عفاودلاو ةيلاعفنالا لماوعلا -

 ةيدقلا ينالوا

 - عما



 ءاكذلا ةبسنو ءاكذلا : عساتلا لصفلا

 0000 اا ىكذلاوه نم ( 1 )

 مرره نارا ة رواة و ف مو رة هواوي فة فاوماف هسيياقمو ءاكذلا تارابتخإ (ب)

 ءهاكذلل نسايقم لوك

 اكول نلت نس اققدع

 لا ل وو لد لا ةئيبلاو ةثارولا نيب ءاكذلا ( ج )

 تريب - نوتلاج : ءاكذلا ةثارو راصنأ -

 ةثارولا ضحد - نيسنيج -

 عادبإلا : رشاعلا لصفلا

 00 هتانوكمو هتاددحم عادبإلا ( أ )

 1 هريدقتو عادبإلا سايق نكمي له ( ب )

 117111101ؤ]زؤز ز0-ب-ب-بذو8ئ ؟ عادبإلل عقادلا وهام ( ج )

 ةيلخادلا عفاودلا - ةيجراخلا عفاودلا -

 لمعلا ءادأب ةطبترملا عفاودلا -

 11000 ةضادنال ا ةرددقلا وع قرط ىف تاتوفن “3

 ةيصخش حش تاقوعم ع

 ةيعامتجإ تاقوعم -

 570000 عدبم ىلإ ناسنإلا لوحتي نأ ناكمإلاب له ( ه )

 ةحيصنت م : ةرشع عبرأ -

 هم 588

 566 .. ملء ء اعرف



 سماخلا بابلا

 ةيصخشلاو ةيجازملا سسألا

 هعفاودو ناسنإلا : رثع ىداحلا لصفلا

 اهتسارد ةيمهأ امو عفاودلا ىه ام -
 ىوضعلا أشنملا تاذ عفاودلا -
 ىسفنلاو ىعامتجإلا أشنملا تاذ عفاودلا -

 ةايحلاو ءاقبلل ىوقك ةيوضعلا عفاودلا -

 ةيوضعلا عفاودلا ىف مكحتلا -
 اهباستكا قرطو ةيصخشلا عفاودلا عاونأ -
 ةودق دوجو - عقوتلا - ةباثإلا -

 فقوملاب لاعفنإلا - لمعلل تابلطتم عضو -
 تاذلا قيقحت جذومن لالخ نم ةيصخشلا عفاودلا -
 ةوقلل ةجاحلا جذومن لالخ نم ةيعامتجإلا عفاودلا -

 ملاعلاو سفنلاو مسجلا لعافت : تالاعفنإلا : رشع ىناثلا لصفلا

 0 ا لخدم (أ)

 ١ ز ز]ز 10000 ةئيس تالاعفنإ دجوت له (ب 1 1 210111

 ) ا  ز] ] ] ]ز]ز] ]ذ]ذ]ذ]ذ ]1 : لاعفنإلل ةفلتخملا هجوألا ( ج 0

 ةيصخشلا ةربخلاو ىسفنلا هجولا - ىوضعلا هجولا -

 هجولا تاريبعتو ىلضعلا هجولا -
 1 بلل ا طورت مخيف كتم نا يدك تالاعفنإلا برطضت امدنع ( د )

 قلقلا - 2 سواسولا : لاعفتإلاو باضعلا -
 ايريتسهلا - بائتكالا - ةيضرملا فواخملا -

 00000000106 ىلاعفنإلا بارطضإلا تامس (ه)

 ةيلاعفنإلا ةدشلا -

 ةيلاعقنإلا ةلاحلا رارمتسإ -
 تالاعفنإلا عمق -

 هس ةمملهاد



 ةيناسنإلا ةيصخشلا : رشع ثلاثلا لصفلا

 ا و ةيدرفلا صئاصخلا ىف رارقتسالاو قاسنالاو زيمتلا ( أ )

 6 داعبألا - 2تابمسلا - 2طامنألا : ديدحتلاو عونتلا نيب ةيصخشلا ( ب )

 861 يك اف فاو لاو هما ف ا ما اا اهسيياقمو اهسايق : ةيصخشلا (ج)

 ةوطخ ةوطخ ةيصخشلا تامس سايق -
 ةفورعملا ةيصخشلا سيياقم ضعب -

 11و ف اس و اهلاضخ زو ايلوصأ ةيدحتلا هيهكس نيك ون

 ةثوروملا صئاصخلا -
 ةملعتملا " ضئاطصخلا ب

 ملعتلاب ةئيبلاو ةثارولا ءاقتلإ -

 00000000 00000 ىملعلا ثحبلا عقاو نم طامنأو ةيرشب جذامن ( ه )

 طاسبنإلاو ءاوطنألا نيب سانلا -
 ةيصخشلا نم ىطلستلا طمنلا -

 ةيئاوتحإلا ةيصخشلا -
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 اتعللا ن1 قدح“ تا تنحي تدك عادل

 دارعلا

 - ةماإل-



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 , لوألا لصفلا
 ناسنالاب هفرعملل ىملعلا دعولا سفنلا ملع

 : ةيبرعلا عجارملا - ًالوأ

-5 

 ا[

- 

 « رصاعملا ركفلا . سفنلا ملع ىف ةيرظنلاو جهنملا نيب «راتسلا دبع « ميهاربا

 ١٠!١39 « رياربف

 ىف . ةجرادلا ةرظنلاو ةيملعلا ةرظنلا نيب ىناسنالا كولسلا . راتسلا دبع « ميهاربا

 ةرظن : ىناسنالا كولسلا « الملا ىولسو « جارف ئلغرف دمحمو « ميهاربا راتسلا دبع

 ١و١ , ةيعماجلا بتكلا راد : ةرهاقلا ,« ةيملع

 فو رو نلف فرق ةمجرت « سفنلا ملع ىف مهولاو ةقيقحلا . زناه « كنزيأ

 . ١955 « فراعملا راد : ةرهاقلا . ىمظن

 ةنجل : ةرهاقلا . دمحأ هللا فلخ دمحم ةمجرت . لقعلا لمعي فيك . ليريس ٠ تريب

 . ١950 « رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا

 د : ةرهاقلا . ىمهف ايركز ةمجرت . ىملعلا ثحبلا نف . ب ءأ ءو « ج درفيب

 . ١557 « ةيرصملا ةضهنلا

 .( ١175 ) ىسبفنلا ليلحتلا ىف ةديدج ةيديهمت تارضاحم . دنمجيس « ديورف

 . ( ةيبرعلا ةمجرتلل خيرات نودب ) . رصم ةبتكم : ةرهاقلا . حجار تزع دمحأ ةمجرت

 : ةيبنجألا عجارملا - ًايناث

 7. ةطسعتأاءقم 251:21010عأ3ل 550 2وزء010هعاعقل ةطقانةعاوو

173110115 

 8. 1طءةطتست, قطلانل-501181. 5ع»ع لأ[ [عمعطععور 0 عاصهلااإ» 2 2ومضقلااب

 [65م005ء ةازلا عد, و5 ءماهعنعدل 1عصمرسأو, 1976, 39, 859-68

 - 5م8-



 9. 1 ءا1 عر 0.1. طع خمأ هنجل 5كقعردعع 0أ 0 هانجتاو , 11ج 7 01 11011

.1465 

 10.81ةععماطإل, 8.8., 4 3ةعاكاتسر, 0.11. و2ءطماعو 01 5عي 1

 طولم ذلام, هلأ: 5اة21010 آتملان ءةوأأزت 2:عوور 4

 11.1151 لع, 2. يع 5ءاءامات, 1. 115102901 25و ءطمامووت , []1عرجب الوج]ع: ©

 ع 511 ةا[0ا, 1969.

 12.811 ططرنر 0. ىم ظلكأامرتعمل 1[ها200نعاتمات 0 15100عجل 25501083

 آ0100120: 08«101111قع ع [؟ععدنت 2ةننآ1, 1949.

 13.172811ة11, 8. 1115002ءعماأضمك 360انغ م53:ءط010عزن ةقتمتع ا1100111-

 1011 موزلعكلم]108عإ' ة510عطأت. '1عوعطللاط 01 2ووعطم] هوو 1977, 4,

138-14 

 14.5هانعأك, 1./8., 2 8ا-533:عل, ذ.10. 151 1511ه 2122102 35طتمو عاد

 رنبععم نىعمااسع اطتصلتمع تطالأأ1 ع5 ةتل معمومطقلااإ انولأق. معاه

 مووعات610هعاعقر 1970, 34, 1-2

 ىناشلا لصفلا

 ةرصاعم ةيرظنو ةيجهنم ملاعم
 سفنلا ملع ىف

 : ةيبرعلا عجارملا - ًالوأ

 : ةرهاقلا . ةيسفن ثوحبو تاسارد :ريكفتلا ةلاصأ (راتسلا دبع ) ميهاربا - ١
 . ١58١ :ولجنألا

 ةمجرت .ةيعامتجالا ةايحلا تالكشمو سفنلا ملع .(ليشيم ) لياجرأ - ؟

 . 9١ال4؛ « ةيعماجلا بتكلا راد : ةرهاقلا « ميهاربإ راتسلا ديع

 . 157١ ,ولجنألا : ةرهاقلا . ىعامتجالا سفنلا ملعل ةمدقم . ( ىفطصم ) فيوس 55

 : ةيبنجألا عجارملا - ًايناث

 4. ةمصسلععوم, 8. 18ظءصعت٠سعمافل طور عطمام عون. لعب ؟لمعلع: لوطم 1111م,

.1860 

 دس 694ه



 . تمسصمطعأار 10. معوطتمم 2201 ءلسسع 2230 115 اسكان عتعع هزذ اطلع 1001

 مه وعو, اعتب 10116: 1010111013 6.

 . 001تصقسلب ل. 0. لي 8:0 عار لذ. 77[[ط1 011331 0537:1101085 ع« 1400عانات 11

 ناعما علل, 111.: 5011, 101عورت ةلتص 6

 . 12هرمأع, 8ا.11., 2 28عدانط, 1.71. 8وقأع 5121151191 تعا 005. 1[عالب

 الها: طوق معلب 1965

 ١ 03121:عأب عون هتنمعملطم علا له مك5كعلطل010 عون. آ02001: 1151011 5

 (117؟ 0من مالط] أ ءقخامات 0366).

 1و معطر ال. ؟ (نمناعط1 عال, 1.5. 11عطعلتاق 01 253101083. 1! عاتب

 ل0121 ا؟مممأو, 8.

9 

 10.84 2ئممر, 2.1/1: طسسمسأسانع طعم: 1ع اطتعل عنوانا أ م5آع0-

 1هورن. لطع طسسقستقار, 1121 ءط/فططتأ1,. 1

 11.512313023ع, 1غ. 02 اطغع م51:ء1010عاعول 231116 01 51386 11501131101.

 ظماتكا كلوستسمل 07 طوورعطم]0 هز. 1962, 53,4

 12.201 همر 381. لوا م21عول 3ة5مععاق 01 مطعسأما ال5 أم 3410014 1853856 لأ5-

 ءها5560. 110ءطع 1عممراقر 1969, 6 (12), 3.

 13.5ءالأ 13, (0., ءأ. 21. 122و5ءونعلل 222111005 زد 506191 "ءاقازهدتك. ]عجب ال ورع:

 1/1[ عاطتتعالر 1959.

 ثلاثلا لصفلا

 ومنلاو ةيئاقترالا سسألا

 . ظاقتعال, 1.18. !كالتتتقلا 3عتطتق. 8256503, 210.: 81د ممول ]5ك 01

 طلاعمأمل طعهلتذال, طابمااع 11ءولغط 5ءطباعع طلطلا وعلمت 986, 1963,

 . 8208317, ل. 56م3121052 هل طلسم. ساعت 051 1كهسنصمل هز

 152 ءاتموةسقل د وتقر 1960, 41, 89-13

 . 80816, 1. 4ك1ةعطصعلا هت 1هوور .١701 1. 4ااقعطسعلتا. آه لهن:

 110 عوماطو 9.

 . تهم معمأعت, 0. 0[8غطعت”و [ةعع ةصل طع معوبطوعم ]د 2 طعامام (80.),

 تطتلل ةلثططعإ خلعوب الع 10011516033: 5.

 . ظالعامل, 10. ©أهمخغ أص خطع 111518 - ل عونن 2اةععأ. طع خلنجج الورع

 لتسعم ةلكدعدمتسعر 1123 26, 1969
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 6. العامل, ]ل عمللع 8ءاءاوم:5 كعطغ 3[5ععك 0[ الاهم. 'لئطع 351ج الوداع

 أ دتعو 8512عدجاأنع, مما ال5, 1970

 7. ظالءاسلر, 8. 21 ةععأا. اتت 151129101, ثانعاتقأ,

 8. ظملومم, 8. 28. 01 لطصمه0 ع 50ءاعازب (200. 80.). طاعاب 011
3 ,]1801 

 9. 85ءولمضح, 5.1. طع همام 01 آدلل؟1لسملأا52: 8!هدرسملا 72411115 01

 عوج عاممس عسا ص 111910137. 0طن عدهم: خالاطعر, 8

 10.1كدعوصر, ل., ع 1كعاسر, 1.18. 0ن20هو5 نان] 131 م625م6عاأ7ع5ق 02 21:1

 0ع ع1م ما عاأ. مدتتعا ل6313 255عا1010عاقأر 1973, 28, 947-61

 11 .1عققونعر 8. 1ماوصأ ةانعاكتمع طةطقتلام» ةصل ا[ئ5 >200111هل16ه2. 2]1 طر

 آءاطوأألا كي 0.0. 5مالععم (8لو.), 40؟وهمععو اذس ءطلال 049761021101 0

 معطوجتمر .)3-.٠701( 8لاععب لهنا: معولعمتاع 27عوؤر 167.

 12.1هطلطعت عر ]. 3[5عم ع دعوات عتمع: طع (نمعمأأا7ع 0ع عا0 م1201

 ةمم»هوعط 160 501211221100. ]ص آن... 0هوااص (80.), 822205001 ©1

 ومعازولتعجوالمس ؟طعمرز هس ؟عوعوتءا. ا[ظممعت 1/1علاولاإل ع ('ن0ه., 1969

 13.1عمطالطعتنعر آب. (2هصخأام ال1113 أه كطتلللط000 ق0 ةلان11 220181 069علط-
 رغما [عااقأ[ عل. آم 2.2. 8001165 أ. 21. (805.), طالع. 5موهنل 067100-
 رممعسأفل مووعءعطم] هوو: >ىوممقلتاب هصق 55كقلتعمالمس. 1لعوب 1 هنلعت

 معو عام 2عوؤر,
 14.1رعاباصكمو, 2., ءا. 21. طع وعوقمات”و هز د ةالوسنو !ئ12ع. لعوب المتاع ظفلع

 1مم[ 1ع, 079.
 15.31« ةصللعوور 8.5. 50ءاقلاجوغءامم. ]د 21.11. هعوكع © آ]..2. اناصقألا
 (8لو.), ظمأ سعفأول كلا مدرعط 01مم. 8عوا من1: ذك ةملعسمتع

 [2ةوؤر 0
 16 .اكنانو, 18.8. 11عمرلعو هذ 20010وععمعع. !ا[عاتت ال هتنأكت 1[ ةل 1011 1105

162 
 17.>لعبعدم ا عد, 8.آ.. لطف مدوعطماموو 01 ةولمع. 81ةقاعم طععاالكع5 3
 لعب ء[ممرصعما21] موزنعطم1هعزل, 11/ةمطت0 8غ, 10.00: "كت لا

 وزب عات ه1 مأغول ةقوؤوعأدأأ هنت, 076
 18.حلعوورصسوم, 0., لي !!أءطماك, 0.12. 5عمندل 3عاأ 1165 هل جا أ 6010ع5 5
 010م, مععومصدك. لهسرممل هز اطع 4س عيتعمس 81ءلتعقل م4مق5001241011 1900و

1733-5 
 19,طأوععأ, ل. طأوهعأانو (طعمرإلا 1[ 2.11.. 155 (80.), ونصت عاطة عأ*و

 مدمعاتمل 02 نال مدوعطما موو. 8لعوب المعاع 17/711, 70
 20.طتصعر 814. خ كطأ1لث5 متصل اص ةطقمأل طعاممع ةقع ةر طلعو 106م عرل 6 نع

.171 ,17 
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 21 .طمجبعلا, 11. كي 8عرععنم, 0.1. 50102ع5 01 اعكأمم أآص 281110 210
 وأمعاع مرصع [عوعطعتو هأآ لال [ةمعأ ةقعد لههمهقل 601 11قسم ه1

 مووعطماوعرن, 1960, 51, 92-1

 23. 5ةينطمعمب 5. عون 300 ع2ل5: 540121 0ع علم مرصعتأ ةطق0 110181 0ان-

 مامر. طع [1وركدسل 61200131 51001 ه1 1805ج اتمسل, آةللب 71

 24. 5862200, 1< ., الامام, 2. ؟ 1116للتطقلو 5. 1211313ق . 17/101111 عل, (نةلال:

8 ,15/62016 52100 

 25. 5زممعب آ..ل., كف كطاسسعط, ل. (نطلللظ000 جدل 200105ءءللعع : ذ

 موز عاطم]0 وون ه1 طع عمزجأللا و معلوما (30. 8ل.), طلع المر1: اخدصع

 لمدن 80ان5ع, 73

 26. 1طمتصمع, 11. 1طعصمأاع ةضقلالوأ5و 01 ةعاصع. [10 ©. 1؟ططأبغ5 د الا.

 ][هدقطانع (805.) 50دل هسل مدزعط0!لهعزعول ةدمععأا5و 01 ةوزطتم. ![1عاتن
 72م2: ©هاسسماأو ال0117 151 11عوور 2

 27. 11ه]11, ا... سونار هنا هنتل0للع 2011000. /لوضاعععإل, هلأ:

.5 ,»25100157016 

 28. 2121 ةئ لم, ط.0. 25جءا010عز ه0 الكع (1015. عل.). ]عتابا عالل, 1111

 1015: 50011, 1ه1عومتقم ا (0ن0., 9.

 عبارلا لصفلا عججارم

 ةيوضعلاو ةيجولويسفلا سسألا

 : ةيبرعلا عجارملا - ًالوأ

 فوؤرو ىنفح ىردق ةمجرت « سفنلا ملع يف مهولاو ةقيقحلا . زناه « كنزيا - ١
 ٠ 16 0 فراعملا راد » ةرهاقلا 4 ىمظن

 . 36 « فراعملا راد 0 ةرهاقلا . يجولويسفلا سفنلا ملع 1 0 ةشاكع ٠

 : ةيبنجألا عجارملا - ايناث

 3. ظولعقم, 2. امم ما عدطآلا ل, 12 ةققلااال 01 عالم 1201م عدلا 3111 !1ان11-

 عامصجل طعقتس ةكزرسس ءاجإل. هعععماسمل هد 16هغور ةاكللاو, 1969, 28,

927-38 

 - غو



 ظموول 8. ةلعو صتسلر دعب طلو: 18164ععلطقعاع دعك لتس ععاتمسع غ0

 طع رستم اظلم النعال 8دصاطمسات 8هماعوب 1979.

 ظالا1 صقاعإل, 0. طلععب كلننعق 0 اطغع ءمالوعو هأآ ]مم عب 10

 ل و11319

 ]جعهراموعإل, آل., تي تاتتاطقنلور 2.0. طووذءطماموو قص 80لل. 11تهلب

 النعل 5عمأأر 10 ةوامقللو 2 كم. 078

 ططانودطلعات مانطأأدألاتك عرواتزا). 13عام ةطمتتأ لعاتعو. آم 1عج ل3285 أ

 موون ءانهامعز' 74/75. 5اباعع آ2هعاعر انتل [هعلر ©: خدماتها 50110135,

 1974 (مزن. 96-99).

 ظاروعمعأاب 1[.]. طع ط1010عأعول طققأو 02 مععومدقلتاوج. كرمتم عاتعألر

 [ا1.: ©... 10115, 007

 [هراب ل . طلانوك ع هدبغلت طع ماعوومتع وةععاععتوت طع لصنع كتمتع مهدت

 هد ومعزعاج , لعلب 0:

 آبانععر, 0. لي 1[ ردع, 1. الات ل 0؟عزن احوكؤلر 111130 0171“ م1110. 113 ]7

 النرناع ةكسعو 812 عوجلسعر, 5عرمأ. 12, 71

 الل هدحأم, 1. 2ءعاممصتأمل اهتعمأ0دالإل اذن طع نىعوتمطصعالا ه1 رطعاتأتل

 ل155 لعرن. هدعأعولل ل0انتتاتقل 01 2ةوجعطتمالإل, 1937793, 1379-1385

 ملعوبورب ءععاع. 2عمطتسو اطلع طوفتتر لانا6 21, 1

 (01لقر لقص ور 00120211313121 هل م01 7ع معأزت | هز ءعتم علا م01

 امان ءاععانأعممل داتطتال ا هلنامزت 01 ةعرتأاقأل 37عوق ةسغع نهأاطعت ؟ععأمات5 01 124

 اهمال. آد 8. 5. الةلعسوا عادا (طعءا.لر 181 ل1 دال تل111201011 21101:

 11عوعورعا ةنل (نمردسصسعسل اولظإلا نالعتالاعالا, [!1.: 5عمار, 101 عوز 8لتر

.1173 

 1[دنصات عال, ا83/., كي 1219م, ةؤ4. 1 عددممهأل 10اجع دةعاجانتت عع 320 اطع

 اءعاتطتأ1نانع 01 دانطاأامأول اعرترت 0121 !عاطععإودمإل. ةسضلتلقل5 01 ان علل

625-54 ,136 ,1952 

 [ عوامل 18. 1ع ممتسأكع نصنع معلا 01 مقوزلعأات51018-0عقال 53101097

 1ع ملال, 50م1. 25,

 دويعر ال. طع ةرحاتا طعوتص املاح. ظاسسسصممل 1ظعاللول101 كان 76

 ةاتانأ عار, ىل 22العاتمأا ملل 102عاأف ةععضاأق ؟عاهاعل اه الطع ءههاععط0 ]هع

 راو عم. لماساول 01 مز ءع0عأأع ]101 انعد آةلل, 1969, 2, 27-29.

 . ال.5. خاعروو ي اللورعلل 1ممرعأ. 11030390 اتابع ةلععرج لحم الوات ععل»

 (ام عمالأ عرب الل ل. ةءوقلل, آ2عءنعداعا" 28, 1970.

 21113100, 2. موكعطو]همزل ةقل 10114. (21عطك161, ال1.: 5عماأب

 10 عورات شتت, 10.

- 

10. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19. 



 سماخلا لصفلا عجارم
 كولسلل ةيعامتجالا سسألا : ىعامتجالا هملاعو ناسنالا

 : ةيبرعلا عجارملا - ًالوأ

 اكو : تيوكلا « عادبالا ةسارد يف ةديب دج قافآ .راتسلا دبع « ميهاربا ١-

 . اؤال8 , تاعوبطملا

 ملاع : تيوكلا . ناسنالل ةوق : ثيدحلا ىسفنلا جالعلا .راتسلا دبع « ميهاربا - ؟
 . 9١الا « ةفرعملا

 . عمتجملاو ةيصخشلا ىف ةيطلستلا : ةوقلا نع ثحبلا . راتسلا دبع « ميهاربا - "
 . ١586 « عيزوتلاو رشنلاو ثحبلل ىبرعلا زكرملا : ةرهاقلا

 ةمجرت « ةيعامتجالا ةايحلا ' تالكشمو سفنلا ملع . ليشيم « لياجرا - غ

 2 ملقلا راد : تيوكلاو ) ١94 « ةيعماجلا بتكلا راد . ةرهاقلا . ميهاربا راثسلا دبع

 .( ذل

 ملاع : تيوكلا . اههجاوي ىتلا تالكشملاو ىبرعلا بابشلا . تزع « ىزاجح -
 . ١9/8 « ةفرعملا

 : ةيبنجألا عجارملا - ًايناث

 ةطعافممب 8[, هسل ظكقتاتسمكر 14. ءونومأممت 11039 هطلستولتك هتك

 اانا 05 هرنع كوسععلل خلعوب المعاع 5مصس عع, 1970

 ةلاطمتأ, 0. طع هقاتتع 01 ءعزسل1 1[ ءدلاسع, 8/لكدمذ: ملل

 17 ءواعزلب 4

 طتوزناعر 31. لكطع طووءطما معو هأ اهاعتم ووصسفل طعطقكلتملل 1[ 0011

 1 ءاعانأال و 1970,

 ةقعاطر 8.18. 0ماطأمالق 320 50ءأو] مدعوواتتعو. 5كقعساتلأاع 4س علا قلنا

.31-5 ,193 ,1955 

 8دصلاتعوي لل. 50نول] 1ةقلاتتلا# اطعم. طمعا وبممل 8],].: مانع

 قلو 7

 8ععاطسير ل.ه. [طعمالل هآ[ موزنعالم]1هعامول ؟عوعاومء ع ةلعجب لنرلعن معوم

 لعطمأ ع 22عوور, 6.

 مس 560 -

10 

11. 



 كقضانأا طل. طع مووعاطمام معو ه2 عمل 11107عاتت عاتق , العجب ان رءاع

 1111ج, 4

 ةماعسممس ل. ةطصمتمقل طوورءاتماموج هضل مملعتم 176 (5غ ع«0.)

 01د عال [11.: 5عوأأر 101عولطتقلت, 6.

 . ]عمم موعإلا ال., كي تاططقتنلمر, 2.60. 5ةوعطماموو هسا المسن. !1عجب

 م0116: 5عمأأر 101 عقلتتقللاب 1978,

 . ظا-طةسصتصصقلا, ةكطلانللقط, 4ةقمععأو نأ رمملععت أ جوالمم ام 1[

 هموت ت11 عم. لم 8.0.11. 1011 ىف لع. رصعاهعطاطقم (1505.) 50نول دل

 ءءمصسمستع 0عبعامرجسدت عما ه1 طئتطتزق آهرت0لجت: 111001 طممأ حصل !طوسالد

 ما ءولط زأا10165 عود ارانطأا تلو, 2

 اان, الم/ث.8. ماع معنوسمقل ءمرص معاع7 ع. 1لوماطتألا عر عرق عووععر

 20]آ0.

 0010 طعنور 2. خرع 18هردعم ما عزان 016مل ةعولطقأ 78/011619 119211596 -

 المار 1968, 5, 28-30.

 001111, 21.8. # طا[ عور ل 2. 8[ !ءهعا5 نأ 1م قلت أطان] 31 عع 5ع] ل -عوأ ععنط 03

 [7ع1010]50118 لعيجعم لعمعإل هدد اا عولز 7011113191 01 2ءعومسدملت ان نع 5هعاعا

 طووعاتما عن, 1965, 2, 195-17

 11عموعسر 154. ي 1ظكلوأ ع, 1.3501. 18ءطقكأمدول ةصرت"0211ع5 10 داطت053 2110

 (معولصستعلا 01 مدر ءطم-ععملع انعم. ©عمعاتع طووعاطمس]0عهزنر 1973, 87

.289-12 

 [1هنن] وضعا, ©. هدم ال1/ءاوقر ال . "طع امال ع1 عع 01 5011م كعل1ط 11117

 ملل تولدتتتت ان111هولأ0دت ءاأ هما ج عوؤ. ظسملتع 0 مأتهلمل (01321ظآ5ن, 1951

6353-0 ,15 

 [طتولطتلت, ةماجلان]-5دخ امن“. دعب كلا[ 1| ءلعاتععقر 01! عاطل ألو 211 26150113-

 اأ119 "عوزدمر15ع ةازلاعد, ورعان 10 عاعول 1غعممت“ اكو 1976, 39, 859-868.

 1طرعولتتل, 81م زل. 50عامل ةاعاللاق, وزن عطا ءكطقملالو 3110561

 (ان ل111 لانول ماممز عما رتعوعتأ عل ان ذ. ط/لعصدلو), 501001 0 3

 1111111 0 1/1 1ءاأ عقلنا, خسرت معطمت, الا/اناعات

 لوعطئوسر لل, للم اطع كدعصلال اذ اطلع راصاعت  العع 1232111

 100عءرط طم 13, 2 ,

 اخولحر آمن. 1 ءاانط نك 1 0دتمأ ةمطنهمعأل ام اطع تاانلإن هأ هالات نعد. ظسصلنع

 ©6متمستمست (يسمضاعملل, 1960, 24: 163-204

 اكولمر 1١ ظاعمعا ت1 عدتأهل ةاا1015 و01 2 ععرو- ا طاع ع12110111 5125, 1 آل

 8عماوجأا2 (8ل.) 4مل عسععم زم يردعتلتمءلاهل 50عالل مق5ع11010 87

 (1701. ذر, 8لمرب الور! .: مكعولعبلاع "عووم 0

 ب غ4

13. 

14 

17 

22. 

23 

25. 

26. 

27 

28 

30 
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 آرام عععماأر 1. ©. مم لسا 0لسعانمال 10 وهعأقهل مدون عانه10وون !اعوب الون

 الا/ 11 عضال,

 1/3 ععمطإل, 8.1, 4 لوعاءلاط, (ن.آ. 39 موو ءارما1معر ه1 وعرب 0111-

 رعررععو, هلم ةخلغوم, ءقلأأ.: 5اقما 0790 []01715أ1ا 1آعوذر 4

 3ق1 عندتمر, 5. ©طعلنعسعع غ6 ةبياطمتلاو اع "لهراعب طمعمءل, 4

 رلاجعع, آب. 1549 انقع زس قسرا. العجب آلهزتاعا 2310, 0.

 كوصصماآ ا, 1, ع ماسصطوعلمر 2.0. خةناعتعأإل, [عقنر ةطل 50عاقل 2[ !!!!-

 مدل. لوسنسمل 01 ةطسمتسممأل 220 50نه]ل 5وورءعطهأ10عول, 1961, 62,

326-36 

 5عااعرمقم, 18./15. 11عام]عوورت عود: 0121 0ءمزعووأماا 0691ه اتتعالا 2110

 لعوتل. كوم 11:ةطعاوعم: 717.8. 2ععلتطقلل 75.

 داعم, 8/1. ةذنلتت 0أ ةمدطع 50121 121015 ا 0ع ءعررأأ م11. مث 5

 ه1 2و5:ءطم]ه عزل, 5,7

 درملاطر الأ ., ها 31. 1ةعامع 01 ةقأأ1غ ك201ءعقز 121201311260 خطغع 2.1.0.

 [1عو غ0 ؟عطتتا]ل 35 5 مه1111 غول !ةعع. 'الطتعر, 106ءعن7ءل 13, 2

 تسع. ”1اطع دأوغع ه1 كاللععاتر 106. 27, 2,

 2مص لعمر ل. . 7. 50عأول مهو ءطم]0 عون , 8لعجب ؟ممعاعت اقص لهل 1101015,

1277 

 2111122100, 2.0. 1ع [ةعاتعك ةمل ءاطلعق 01 معاواتقمأوملر, آم 1. اع

 00 210 8. [ختمع (8ل5.) ةااتادلعور ءمصقاتعا ةهنح«ل وهعأول لقلت

 ملعب لمعان معولعصأع 22عووؤر, 2

 كانتطقتنلمر 2.0. طووعطماموو هس اقآع (10غ5. 60.) عاعضالا علللر

,1979 

 كانط لم, 2.0. ظططعدغعط, 8.5., ةنتل 84ةقاقعال, ©. ملل

 هي 100ع5 دس0ل ءطقسوألع طغعطقتتما. 15ع2لأ1مع, 13553 ع1تا5ءأأ

 م 0015هم-187 عواعإت, 1977 (2ص0 50.)

 سداسسلا لصفلا

 ساسألا : ناكملاو ناسنإلا

 كولسلل ىئيبلا

 6هلطمتنسب ل.8. ىك ''“طعطقتلام»3] وأصل" *. ]ص 8.آ. 55 (80.), 120015 01

 طعطقجأتمر», 8اعوب ؟ هدا 8طومممم لع اجمل 2

 1[ععلصسصقمب ل .آ.. 1ع ء[1ععاق هأ ممم لعطقأاإل هنت طللاط81 . 1

 ب عول-
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 ل01. 1ةعمأأ (50.), طورءطماهوتعمل معكم ععأللعو هن ممول 1

 العجب المزن 8351, 3

 [مععلسمت, ل.آ. 0059 لتسع هسا طعطقجلتما. ]عجب عع قل 4

1975 

 لةصعلأعب ل. آم 011 عد, [دكأ تعمم كمرمع 51077/1]/ طوو عالما وعز 10093,

 مرتأ1, 1981 (32, 100).

 آان, ل. نع ال115, 1[. آد همام 01 طع250231 م2266 35 2 الل 0

 01 اع ةعع هز طع اد هلعت. ادع >وورعطماه وأعمل 1ععمسليب 1971, 21

385-909 

 رآكدلا, 8.1. 1100عص للطن علقأامال , ]عجب ال هرتاعت :12011023. 6.

 [(غءاومسر, الا .181. ىع [ا>«هوطفصملاعاإل, 8 ا ., قع 187 الألب آ. 2. 20100

 وادع د21 50ءأجل أطاع وعامل و1 طع مكالعاتتقا أ 7070. 1

 دردل ][ةعطقكأتمال, 1970, 2, 255-70.

 آ]هماقممع, 8., تي طقمعاعإلا ل... 'الطع انتتعقو 011515 طووأملل 0ع: اج

 لمعوصأ طع طعلم# العجب ال هرتاعت ممماعامتترب 0.

 دولت ا, آ1., لي تادحطقت لم, .1١.0 ةردركنلعأإل, !ةهدتر 300 50ءأول 3[ !1118-

 1من. لمعمل 01 4ةطصمنمسفل ةتل 50عنقل 2ةرئعط0اهعور 1961, 62

3226-3 

 . 5كرلماثت' ذاع كالسمقك 3110 1156ءاناتأتأات. ال/ةعطلطتق [01, آ0©.2.: ل5

 6011من عللا 2ءكصاتلتق 0! !!نعر 1963.

 جضارات اج جت" لور 1” . 0. 1>ةناطتما عزل تأ اردما 1501111121. 501213, خصام 72

 كاماان ون لم, 2.0. طووعات0ل0عين ةسل طظئقع (10ط. 850.), ]عصام عال , 1111

 ا10ا: 70.

 عباسلا لصفلا عجارم
 كولسلا باستكا سسأو ملعتلا

 : ةيبرع عمجارم - ًالوأ

2 

1 
12. 

 وق ِج ميه اع « تيوكلا , ناسئالل ةوق « ثيدحلا ىمفنلا جالعلا (راتسلا ديع ) ميهاربا ١-

 . ١99 ؛ ةضهنلا راد « ةرهاقلا « ىوبرتلا سفنلا ملع ( ديمحلا دبع رباج ) رباج - ؟

35 



 ىلغرف دمحمو ميهاربا راتسلا دبع يف « ملعتلا ةيجولوكيس ( يلغرف دمحم ) جارف - ؟
 بتكلا راد « ةرهاقلا ء ةيملع ةرظن : ىناسنالا كولسلا « الملا ىولسو « جارف

 . م ١510 « ةيعماجلا

 : ةيبنجألا عجارملا - ًايناث

 4. ة8ومانسوب مى. طلسعملعو ه1 طعطقكأم» 200111 2وملممل. 18لعالا 2011

 ما, 079.
 5. 8 ءالوأع ى.5., وصل [1نوعمر لآ. 8قعطقتلا هر 22001 [!ءدخامل 8[عقب ال011

 ©0100 11م7 كواأإت 2ءعوور 1978 (مرم. 274-58
 6.  طمالوعل, ]., « 84111, 1.8. 6ووسوملتاو هس موؤعط 0111123 . 1 عالا

 ال011: اللا ععرعوتاب 18111, 0

 7.  مزيوعمءاع 11.3. 5ةدقع جس 2502523 ألا م539:1101083. آمن 0011: 1عاتم

 5الأ1و, 6.

 8. 112 عع, 12. 8ءاطقلا هزول طععومأ عد صم انعونصعلا 01 5عاتإ 20م1 علت قد

 معطتجم مار ءستم ظلت ءاتس. ظله 13, 1975, 70-6

 9. [1عوعمر 11.هأ. هل, 15[!ةعاق 01 [هاععات «عم170111]/ 05 27ءات7011 0عز1عق5-

 دام. 8عاطقوكام» (طعسومإل, 19/5, 4ك, 392-396.

 10. لومعور غ4. 00مم. 'آطع ءاتستصقأامال 01 ءلا1]لق عل [عوتو. لآ01111182] 01

 روم تس عداقل طور عاتم10عوزنر 1924, 31, 308-28

 11. [؟ةجلام, ذط. 18عطق؟1ه12] 20011122010282 11 ةصصآاأ ع0[ 5عااللت 5

 281011171000, 1آ11.: 1آ00156اإل 26ةوورو

 12. 81310, 8. 4ط70111121 2531010 عون. للعب لوجان 8مل 7

 13. 84هعمدصعلا ل. [00عزذأهدتتلأ 35 طاتصصمات طعاما هر. العب الممات [10أغ
(.520 .30) ,1980 

 14. ط8لكمطممعإتل, 81.1. (هعمتألم» 220 طعطقكأما" 21001112811011. ('3010-

 01210 ععر 11355.: ظدللام 862, 4

 15. طون10ع, !1. 1 طع ةءاعمأ أ 1ع 120/511 موتاهم 01 طع مقال 2و1 !ةعانلا أ عقر 01"

 مامععوو ام اطع طاعطعأ ةمئتصقل5و 5عه26ع. 1906, 24, 613-661

 16. 23910187, 1. (0هس01105ع0 مءعزراعرجعو (آ[ةصكر طل 0/7. خمس عتعم)

 آامصلمم: 0100, 7.

 17. ةزكتسمعت, 8.1. 5قكعمعع هسل طسسسصقست طغطقكأموا. لعب آلمرلعت 113-

,1011131 

 18. ذاكصمعا, 82.1. 1؟دللعق 190, ]1عجب المعا: 1ةعطتتلقم 13م عنطقعاغب

.1962 

 س 41



 تاكاسمعت, 8.1. 8ءومس0 18"ءعلمتم ه0 قلتوستاإل, 81عجب المرا: خااععل

 اصمم,

 "اتسع. ةاكاسمعتم 8/ت[هزحأوت 8و قععو هع موغط غم طعال. 5ءماعمط عت“ 20,

.1981 

 ادع ل عج آل مدلع "طكادسعم. اد 2عأ5 اللانكأمن (1801601131). لانتع 9, 1

 1 هاسقمر ظل. ماتتمموأل ع طغعطقتتمل لد دتتتاتقلك 21010 هدعات. 81 ع

 121176151199 01 ءدلأ 1 هداداق 21عوور 1949

 الا جعومم ل ., 2 123161, 1. 020111001 عت[ 101231 262عنمن 10107131

 ه1 8كعمعلسعساعل ورمعاماهعونب 1920, 3, 1-9

 طاصلعاعع 1.58. 512م2 ععطعلا 01 (نطغممأع مو92عطاقتتتع مه( عما طن

 (ماععم عاص[مءععمعملا دزلواعمت. 3. 01 4ممماتع0 8عطقكجأم» قةضهل5 ولك

.47-5 ,3 ,1970 

 2112200, 2... طووعط010عوع هج0 اذقع (10غطر, 80.) ت01 عما اعالا, 11

 50011, 101 ةواتت قلت, 79,

 نماشلا لصفلا
 ملاعلا كاردإ

 8عوجلواءعر آل.( ., ي 117 ءءاط عاصم عت 11. (1805.) 1063013188 13 ع1
 لوب 12ءاطأن ىكتلال60[13 ظومأ ةصل ال1/عوغ 2:عوور 64

 82انطقال العر 8.1. 1ص م1 ةنوصعع ه1 ةصطأ عتتأأاج* هك هم 0201101281 ةنطع م6ك-

 «ءماتتول معموعج هاا 7ةعاهطاع. آه آ0.)0. 85عملو] عع هضم 1/1. 1717 مخاط عال قت

 (505.) 1عولاسوعود ذه معمععما1 م1, العرب 1ةءاطل: مك ا115:0 ظمأ ةطلع

 17 عوأ 2:عوور 1964.

 . 0هماعر 11. !هاععسعاقمتقل معقمععوأأملل. آم: 2عدوتتتمم 1971

 . 111 عومل, 8. 1آه00>1نع1101 10 مو9ءل1010 عون, 8اعتب 187هدنلعت 2832 0ا011

57 ,822366 

 1آ80هططعت عر ل... 2ءعمععماأأملل. العال آ0ءاطألت ءصاتعع طقلاو 7

 1[ءاطمج ا, 11.1017 . ؟/ذوانقل معمععم ات هر. ]علل 70116: 8543 عامأ] 3, 1965

 . ال1 5أةلع, 11. قع 5عيعغمسر ال .5. 11151013: 01 8و: ءطهلو عون. ]عنب ال هدلع تل

 آ011 0ر1: ا 1968

 . 1/10" عولتم 0.1. 5هرطع 511 أال1721 !ةعغم15 اذ م3:ععماأمم. 15 10.2.

 هظعورملوا] مع نع الل. 1717 ءععاطعتامم عع (ظلد.), 12عول123 م5 لذص معصععمأأ1 013. ]جب

 آاناعانأ: م1 1113120 ظومأ ةطع الا/عوأ 2:>عوور 1964.

 نا اوفا هم

19. 

20 

21 

22. 

23 

24. 

23 



 9. 5اوومعت, 2. 2و9ءعطملمووي هك معومسقللاو (310. 80.) طلعتي 2011

061 ,82111 110107 

 10.1طمطصممالر 1. 0173(1115 042 موزت لتم10عو. آ.02002: 2ءدعاناتت, 968.

 11.17اطعتسم عل, 11. طمصسعأم]اعو 01 معجععمأل3] 0183212211012. 15

 8عوملوامع يال. 11/ كاطعتسعت (8505.), 12ءعدلل0 5 أن مع7ععمأ103, ]الا

 اآمدءاطأت مك11112160 ظومأ 20 ال7 وأ :عوور 1964.

 12.7 مصمم 84.10. طع موز ءل0102ع7 04 267211011. 1020011: 261 8انألو

1962 

 عساتلا لصفلا عجارم
 ءاكذلا ةبسنو ءاكذلا

 : ةيبرعلا عجارملا - ًالوأ

 « ىدهملا « قازرلا دبع « ىماشطلا ©« بيعش « ىروصنملا : راتسلا دبع « ميهاربا سا

 ةيلك . ءاضيبلا ايبيل ( ةيبيرجت ةخسن ) برعملا تافوفصملا رابتخا . ىناليك

 . ١54١ « ةيبرتلا

 ءاكذل ويفلب رلسكو سايقم « نيدلا دامع دمحم « ليعامسأ « سيول « هكيلم - '؟

 . 156: , ةيرصملا ةضهنلا ةبتكم « ةرهاقلا « نيقهارملاو نيدشارلا

 عاكذل ويفلب رلسكو سايقم « نيدلا دامع دمحم“ « ليعامس « سيول ء هكيلم - ا"

 . ةيرصملا ةضهنلا-ةبتكم : ةرهاقلا « لافطألا

 : ةيبنجألا عجارملا : ًايناث

 4. 8معاطر 8. طع عععوغ 10 001111017 اوال, ]399899 ءعاعر 10ةععرم طعن, 1973

 5.١ ظاسسأر, 0. 1طع ععمعأاع لعاعسمتممتامم ه1 اصمت علل! ععمعع. 8:ةاتوط هنعمل

 01 موز: علما معوتو 1966, 56, 137-153

 6. 001ع, 81. لع 03037, 1. 1ع م0 11131101. 4س عتعمس ختان هرم

 !هعزوأاب 1

 7. طلانكاكم عممانم. آماعا1 أ ععمعع 2 طعضعلتاوب (501010هعج: 5وننسلقوا 109 دلع

.(1972 51111111161 .12091 

50 



 8. ظكوسر 8. طع ظانكأ ةأ12أ15 5اكناطتتو أم 5ءاعرعع. قلت علم 1283:110-

 اهعاعول 4وووعاوأتمسم 8لكمستأمل, آ12عع. 1976 (1,4)

 :٠ ![ ,8 511111811610اوعصعلاع ط3 . 'اكدع طلم10عتعول طقوأتك هآ معنم0زت هلت .9

6.0. 101 067 

 10.895عصعا طل.ل . الكدتمألا جولتنا 981 1.0. آمن 0011: عل عالأاتو,ا 0

 11.تأطووم, 11.8. طلوسو 1825ءعدفعلعت 1ع مدقلل ةئ10 طلتك هد. آس

 ][20ا1 م" ( ابن, 01

 12.11عدضصخطملا, ].5. نورا ظسرنأا, 5ووعطما]ه عتذأ. آه: 11000

.9 50118111011 

 13. دق, خ.1خ. ظلوا داتا هول ا7/ع ط005أ1 107 ه2 1112110121

 [جوو1 نتبب 1968, 38, 1-3

 14. لسردعم, ] . 1[:عاسلل ع ردم 183 والت . 1! عقلك, 11355. ملك! 5هص-ان/ ءولعالو

1072 

 15 .[يويصتس ١] طع وعاعمعع هنتل مماتاأ عن 01 10. 2 هأمرصقعر 7/10.: 52111111

.102 

 16.5تنادهعأ ا نت اك.كر, اص 7عول ةاهتنام ظلعووا ءانعع. 011126ع 01 (نطتلل 10عج؟ هامور

 دعما طق الل, لانأال, 609,

 17 كا تكءامضأر 5.12. ©" ةرل مللبتم نكتل]لنعرد اعونتل قة عال 00211011

3-7 ,(6) ,19717 

 18.1 حصغمر آ]..لزل., ث طلعتنا, اطللخ. ةا'طع داوسأكمر ل -القاسعا اهاعألت ععتعع

 ومولع - 3رل "تنأوأورد. اكواد: !1هانمالأند الأ[ 11

 19.1116 لدعم, 9, 712لو

 20.181 ىتاناعس, 1١.١ اال يعطلع» ةهلسلا اةصاعالتوعمعع ةعولع. لعرب ال دتاعت

 | 04نراف لا ا كر“ 1 فاز !اطعلا

 21.11 ىعمطالن, ل. اا نوعاطاع» !اهاعلل1 ععسعم ةعولع عمر" كطلللرععلل. 3لععب المتاع

 مومو عاما هعأعمأل © هدمه ملتهب 074.

 رشاعلا لصفلا عجارم

 عادسبإلا

 : ةيبرعلا عجارملا - ًالوأ

 ١ - تاعوبطملا ةلاكو : تيوكلا . عادبإلا ةسارد يف ةديدج قافأ ( راتسلا دبع ) ميهاربا .

 اؤالق .



 ولجنالا 0 « ةيسفن ثوحبو تاسارد : ريكفتلا ةلاصأ (راتسلا دبع ) ,ميهاربأ - ؟

 . ١948٠ . ةيرصملا

 . 150١ . فراعملا راد : ةرهاقلا . ةيصخشلاو عادبإلا ( ميلحلا دبع ) ديسلا - ؟

 ةضهنلا راد « ةرهاقلا ٠ يمهف ايركز ةمجرت . يملعلا ثحبلا نف ( ب . أ . و ) جدرفيب - 5
 . 1957 « ةيرصملا

 . ١105 فراعملا راد : ةرهاقلا « ينفلا عادبالل ةيسفنلا سس أ( ىفطصم ) فيوس - 6

 نود ) لالهلا راد : ةرهاقلا . اربج ميهاربا اربج ةمجرت : ريل كلملا ( مايلو ) ريبسكش - 5
 . ( ةمجرتلل خيرات

 : ةيبنجألا عجارملا - ًايناث

 7. ةدتعاتو ىك. 0رءولتلل اجب: طع رصهعأع هر ماطعوزو للعرب الممل: ظففكأع 8001

-.1976 

 8. 8وم2هزت, 1. طع لأ5م0و11101 101810 هناوأصقلاا إل. ل0ان1112] 01

 قمطسمتسمال هتف 50هعءاول طووجعطم ]10 عزل, 1953, 478-485

 9. 8وسمرتر 1". (0ءواتحأاو ورجل 25رءطم]1هوتعول طعولاط . ظلعوب المراعت !لوكد

.1963 ,13110 

 10.021 عطلاعال, 1.5. تمص دلال 320 لعوقلالا إن. 11 ط8. نان طع عام أ

 (80ل5.) (0هماعسسمممرهنل ةممظههعطعع (© (طلسلكتسع. ظلعرب 7 رعاعت

 ماط عزا, 00

 11,ظا115, خل, ي 227 معار ]ل[. شك ددعاال عمل لع ام ؟210هاخه] العلن. [1011 83000

 عولألا.: الان! 1ةطاتعرم

 12.8زوءعدعا 8. ل, 2ورعطما مم 01 مماتاتعق, آ0110011: ا/1عاأت ال01,

 13. 1:عيلر 5. ن1 عوام ال/ا1عرو ه0 لون عوتصلاتتع. طلت 28.158. علل

 (80.), 0 عوقتحلاج . امص ل0112: 2ع عاتأات,

 14.0 ةهتلصعت, 5. نهيضنطمات, ذ.ر 81م علل, 2.8. كف األ ل

 هداععاعطعور 1هعسس 4. 8ظعععتملإت طنلل ©ةلتا.: 5كطعت لوقت 007

 15.ا0111010, ل... عون خاج (متعمعل عمغتما 30 عوو). []ص 5. ظوضصعم هنا

 181. طر لادع (805.), ومن عع ط0هملع 01 قيعقاتلع اطتصلتم عب طلعو ال ورع:

 هعرتاطط عار 1962,

 دم. ب



 16. تا0111010, ل.2. 01 عاطل زل, 185 12635111 ]611 م لعوب ءاممنصعمأ. [م

 د. [>جمصعج جلع 8. ؟1دعلتسع (805.) 4ك ومتسعع طومالع وأ كعواأتسع طتصم

 1[كدوعر ةكلعتب الهراعت 5اططعأب 2

 17.تانأ1 1050, ل.2. (5نعونتجع جطالتأأعو اص 315. طص هناك, آم 1/1.71 21من عع

 جل 5. 84ءلصتعاع (8لك.) 1عوعوععط اص معكمسقللاو. لعرب المرات 11ه

.1963 

 18.1[ يعالعر, 0.1. "0ع عينا عسل وعاعسعع ه1 تكتعواتطااو. العجب الوجاع: آآه

.1265 

 19. »دعاك مم مدر ]0.11 . © عواإكل ا اإل: ذ ردتلا أ [جععاعل طعس مد علما. آم 1.

 01ه طقأل (8ل0.), (معواتلاات . ةصماعن لوس, آ1هل1ةقمل: 81كهدءاط 51هللقصل

 [انطأ] 151118, 70.

 10311]20.1/105, كف. طم]1وأتع ةمزتا:هدعأط 10 تتعواأالال إل. آه 0. 1'هزن1هع (50.)

 تكاتردقلع 10: يعهواتلأاتت . آهنلعدز: 262 عوتطط0ات,

 21.0, العال, ظل, هطل 0, 8لعألر, ©. 5ط14 06 ععوجو !لعجب ؟لهراعت ظطقصعر 174

 22.05طهئم, ى.1. ممرماتعل اددقعأتس 11021. ]عجب ل01: 5عياطسعتمم 1953.

 23.101, 1717. 1/110 5أعدذ 250 مهطاعس-5ه]لاصع. اد آل[. 823: (50.), 1

 يمعفسعمامل مدون ءاتوانوزن هغ هرتعأتسملتا» اطتماءاسع. العجب الوداع: 3[8ع-

.1969 ,11112123 

 24.0 ععرور 0. 150102105 5 (طعماإل 01 كتعوللالا ل. آس 2.8. عمات (50.)و

 [آ[01لوتت: 2ةدعالأل ص, 0

 25.1011 ةمعع 1. (هدلتللاع قىعواتلع ةطللتأاإ. 12013: 2عداا عع 2

 26.1011 نعر 1”. ظاعما 012110115 111 12و17 اطاطلك[ا8 أ ءقتطلإل 8عوتقرو 117

 010/ همنا هر, 220 1". وعمل (8لم.) 5عاعضأ1ت1للع (0عولتكاا] . ]عال

 الما لمطعم ا71/11ه/, 1963

 هعفاودو ناسنإللا

 : ةيبرعلا عجارملا - ًالوأ

 ةلاكو : تيوكلا عادبالا ةسارد ىف ةديدج قافآ . ( راتسلا دبع ) ميهاربا ١-

 . ١958٠ « تاعوبطملا

 اس معا



 : ةرهاقلا ةيسفن ثوحبو تاسارد : ريكفتلا ةلاصأ .(راتسلا دبع ) ميهاربا - ؟
 ,ولجنألا 198٠ .

 ةيصخشلا ىف ىطلستلا هاجتالا : ةوقلا نع ثحبلا . (راتسلا دبع ) ميهاربا - "

 . ( عبطلا تحت ) عيزوتلاو رشنلاو ثحبلل ىبرعلا زكرملا : ةرهاقلا . عمتجملاو

 ةمجرت « ةيعامتجالا ةايحلا تالكشمو سفنلا ملع .(ليشيم ) لياجرأ - ؛
 . 4!١5 « ةيعماجلا بتكلا راد : ةرهاقلا . ميهاربا راتسلا دبع

 : ةيبنجأألا عجارملا - ًايناث

 . كلكلسمكمم ل الآ . (180.) 1580035 و للا 121002483, 311011 2110 501 أ.

 طعاصععأممير آل .ل .: الدم [51هوانهمل, 1985

 . ظدحملسكد, خل. 80هنول !ءعديستسع (طعمرو. 8صعاعر م00, 011115, ل.ل.

 طععماتع هللا, 7.

 . نهمسمل آلا .8. طع 13265-آط323856 (601©82]/ 01 220110115: مذ تاكتعول

 يمستسملعأمات هلت هد 21[ ءصمتتسع. 4ستعتأعوست 10131118] 01 و2 ءطما عزت

.106-24 ,34 ,1927 

 . 101ةطتتالر ذك . 001131101016111 2110 ©1115117611655(2: 1'طعألل زد 63511 ة

 دس هم2ءامتعو. اساعسمأهسممقل كهسعتمل 01 طوورعءاماهعزنر 1979, 12,

.219-89 

 . 11351019, ك. 5401921105 320 معاك هدتهلناو . لعوب الهدا: طمع, 1954

 814هءاعاتممسلر, 10. 3409و اتمسمل عدل أه 50ءعاج . ]عتب الورع 10.

 0م عطول آ.عوتمأللع 2:ةوور 1

 8لكءعاعال مضل, 1. 20جعع: طع لتعا 2م716210ع. العنب 001

.5 ,]11128 

 للم, طخ. ةظدوص]02هملمهك ل معمممسملااو, لعوب المرات 0 مع

 المأا وأ 22عوور 8

 كلور 5.8. طع وهعقل مهو: طمامعو 01 ممججعع, ]عجب ال هرلعن معو أع

 12عوور, 0.

 - نههد

11 

12. 

13 



 14. اناعصمسر, 2.5. طع هعمل مج امئاتعمععب. © ةمعألع طور ءاطو]هعتءعول

 851600 ععومأتو 1972, 85, 157-14

 15. اممم, 10.0. طع ممم طماع. ]عسب ميا رععوب 93

 ملاعلاو سفنلاو مسجلا لعافت : لاعفنالا

 : ةيبرعلا عجارملا - ًالوأ

 ملاع : تيوكلا ناسنإلل ةوق : ثيدحلا ىسفنلا جالعلا (راتسلا دبع ) ميهاربا - ١
 . لؤ٠8 « سرام « ةفرعملا

 . 195 ٠ قورشلا راد : ثوريب . انيس نبا . ( ريسيت ) ضرألا خيش - ؟

 : ةيبنجألا عجارملا - ايناث

 12تتلموعال, ]آن., ؟ تار اطوت لمرور 2.0. وم عطما0 عوج 21210 1011. 1 عالا بد

 7011: 50ه, 10151811178

 4. 12هلاهمعل, ]., ع اللا 1نن, >آ. ءعوومممللتا»و عدل موونعأت5(0عطومإل لانا

 ال م1: 114مل آ111 0.

 5.2  طاسمنلم ]'. "ةعع راكع اعم اهلا كبعرون !ةصعانق عع. 2ةوعاطم]0 عي 10033

9 19275 .]50 

 6١ طال, 1”. اطعم [ععع هلل مدقق. (0نةعامنتل: 51120114 2عوور 0.

 7.2 1 نسضتكر, الاخ. ع اما ]علل 8ك. 2مل 0110 5601102139“ «220110113]

 اجناروحا هر. طووععارماهعتعما ظسلاعاتات, 1975, 82, 904-16.

 8مل ]نصمم ال. اكلاطخأ أك نم مامن 7 34100, 1584, 9, 188-05.

 ن6 5كممااع, ذا, كي قاممعتب لا[. تمول ادع رج0عامهل غ1 طاطالكأل1057قل

 لما سيلا مطاط 01 تكد نأمل دعا طهور عاطما ريا عوأ 18عولعاالو 1962, 96

.370-3009 

 10. كرسطنسلم, .١,0 طووعطماهريون هس !للع (1 05 هلل. ناعوت عاننر [ال.:

 5نوأأب ٠"ننرلتل 070



 مشع ثلاثلا لصفلا
 ةيناسنإلا ةيصخشلا

 : ةيبرعلا عجارملا - آلوأ

 ةيصخشلا ىف ةيطلستلا : ةوقلا نع ثحبلا .(راتسلا دبع ) ميهاربا -

 . ( عبطلا تحت ) عيزوتلاو رشنلاو ثحبلل ىبرعلا زكرملا : ةرهاقلا . عمتجملاو

 . (لماك سيول ) ةكيلمو (٠ نيدلا دامع دمحم ) ليعامساو « ( بيجن ) ردنكسا
 . 1950 , تاعوبطملا ةسسؤم : ةرهاقلا . ىعامتجالا كولسلل ةيملعلا ةساردلا

 ةمجرت . ةيعامتجالا ةايحلا تالكشمو سقنلا ملع .ليشيم « لياجرأ
 راد : تيوكلا كلذك ) 1978 « ةيعماجلا بتكلا راد : ةرهاقلا . ميهاربإ راتسلا دبع

 . ( 1595 « ملقلا

 ةيوبرتلاو ةيسفنلا ثوحبلا ىف هءاصحالا .(دمحم ديسلا) ىريخ
 . !١56 « ىبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا . ةيعامتجالاو

 سايقم لامعتساب ةيصخشلا داعبأ ضعبل ةنراقم ةسارد . ( دمحأ دمحم ) ىلاغ

 . ١976 ؛ تيوكلا . ةيتيوكلا ةئيبلا ىف كنزيأ

 ةيصخشلا . ( ةيطع ) انهو . ( نيدلا دامع دمحم ) ليعامساو ( لماك سيول ) ةكيلم

 . 50« ةيرصملا ةضهنلا : ةرهاقلا . اهسايقو

 . 1161 « ةيرصملا ةضهنلا . ةرهاقلا . هجوألا ددعتملا ةيبصخشل ثلا

 : ةيبنجألا عجارملا - ًايناث

 7. ملمرعصمر 1.171. 1 ءصاطعل- مان هكاللأ لع 1. عال ان. ني 5و ا تن"

 ريال. طع ةسساط م اوئتولل معكمسقلت اوت. العجب الراغب طقوعمع", 1950

 8.  فللمورا, 0.117. طهرومدوملتار: 4 مدووعط0!هعزعدل اساعع معاق أت هدت , كل ترب

 المن: 20م1, 7

 9. 8دملاتتق, مى. 50ول اعومستمم 1620 طمفاعوممأل 15, خلل

 طرعماعع 8ةلل, 7

 سس جءال



 . ظالاسعر آل. خس ازسا:0لسعاأتمال 10 معتوممملأا» , تعا عانومل 115

 اا ل .: 2 ءمااعع طقلار 6.

 طووعمعاع, 828. طع ةطسعأالتلع 01 اتتللللة11 061501121113". ط1

 1 ء(طتنعم, 1960.

 طالوعمعاع 8.3. طع ط1610عاغول طققتم ه1 ممهعمسقلتاو». 5معام ع[ أللي [لل.:

 6.0. 1ظطماططقتو 7

 8روعمعاع 8ل.] 13و عمعأاع هز هدعانوأ عاوز ولف , ظل عجب 77 نعاطعت ا17العاتب 07

 ظووعمعاع ط.]. 2 ظالوعمعأاعر 5. 82.6. 1[جوعمعاع 2ةنومسفلااو 1119اق-

 امر؟. كوم طاععم, ©ةلأ[.: 5022 0مقهل ةصم 1101151131 1'هوغأ لم 561-

 لامع, 1968.

 [وماطعع, 5. 1ءالاولع 8ظعاتقتلامال 01 االامك. 285728201083 210093 ل

.(58-60) .1981 

 . 001051 عاصر ا[ 171. 2 812 ءاطتقتتر, 5. 50عدلالت؟ ع 5121و: 1186 320108-

 ءكانعد درت نءاولعل معوعونعات, الا عجب ١ نراعت 7171من, 7

 . 1]طرقلطتم ثةطل-1215ةغ اقل. 12ه عصصقأاقنتت 210 2ءع12160 معاتته م2111 [3ع-

 اهر5 ةردمانعو طيالمأءامس آند عاتوأأإل 5610 عطخك . كهانتصمل 01 28ووععطما 0 8عإل

213-15 ,95 ,1977 

 1طءةطاسر مطلعا-53نغ32. 00د[ ةلتضس علا 30 ءرععاانكا ؟ عمعقؤ: طلعت

 رتعومات عرمعمأا هلع مر عاقهغ عك. 1هاعتظة16003] ل0ان1321 01 1 ورنعاطم-

 1هعزنر 1977, 12, 219-229.

 آ1طءوطتس ثطلعا-5ةناقت. طع 50اول عاما م1 ععاتعلتا 3

 ناندععاع اتوا: خت ةردمت ممعال غ0 معككمد2لا[ا/. 2هصعتت عمهم هغ طع ةصصانقل
 رج ععئأسم 0[ اطع 17-1110 ةداععم وزن 0م م550أ91 أنا, ©0128

 آ1., 1980

 [انرتخطتسس مطلعأ-5ونأ قلل, 50121 معم50 ملا إل 0011 عاهأعو 01 201110118 -
 رتل مرتك عمولخمم. اظلواتمسول 1[ععوباعج 01 50مل 5ءقعهععقوم 1973, 10و

489-498 

 . 1طرولتسا, ةلطلعل -5 هلام. ظاك ةكل وأ 07 2110 عانت 2121512 201055 ءاللح

 اننعد. طووعات هل هوتعول [ععمم"اذر 1979, 44, 799-803.

 ]دوج ولعن, 5. ظزلوعمعأار, 5.8.ل., كي عريوعمماب 8.3. آ01[!ةيعدمعق 0
 ممممممقلا رب طعام ععم لوممصعمع هل ظصيئاتمط, لمرسستمل هلآ 50هعءأول

 مووعطمامعزلب 1977, 102, 27-3

 لودععم, ماظل. تسسااملاسع لعاألمأ اص 10 ه1 طاقعألو اص اطع منققل
 عمايل. 178 عامممصعساول طووعطماة عزو 1977, 13, 148-191

 دس مءرا دل
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 ك1 5لع, 1.8. , 2ك 5ءا2 عزب 101. '1'طع الان عت ط عع رمأا 0 طع 06110108)25ا/ 0

 !كلوجأ 1عملعرو , زاعجب الممات خلعت المعأع "أسعدك 80016 (20., 5

 8 عا علل عر اا, ث22خ81 2... كى 11111[ [و 5

 111 0176151011/ ءتيا7017 1و1 مل, أم 7[5عوذر 3580 هوا [عامع: 8ااععغأ هم

 نتف ككل معز [هدمقم عع, 8 ءقعم عع 1976, 192, 139-50.

 801غ عوعطر 31. طع همعس ه20 ©05عل رصقندل. 38]عتب المرتاعا 8ققأعر 1960.

 [هرئطقعطلب 8. عمروطقعال امل-10[ اعوأ. ]م5 كمن ععاع5د,ر ©0211[ .: 117عو-

 اةزئط وزع 010عاعول 56291 ءعور 64

 اج ءطلقلع ]. [ها200نعاتمس 10 معتسمهد119 200 ووععطم (طعورصإل (20

 ء«0.). 18]عرب المراء: [8هدبعطغمطو, 1

 مق ع
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 فلؤملل ةيبررعلا ةغللاب بتك

 ةيعامتجاإللا ةايحلا تالكشمو سفنلا ملع ١-

 -( ةمجرتق )

 ةيعامتجالا ةايحلا تالكشمو سفنلا ملع -؟

 -( ةمجرت )

 ةيملع ةرظنب ىناسناإلا كولسلا 8#

 - ( كارتشالاب )

 - عادبإلا ةسارد ىف ةديدج قافآ - ع

 - ناسنإلل ةوق : ثيدحلا ىسفنلا جالعلا - ه

 ةيسفن ثوحبو تاسارد : ريكفتلا ةلاصأ -

 ىف ىطلستلا هاجتإلا : ةوقلا نع ثحبلا -
 : عمتجمل او ةيصخشل علا

 ميخشتلا جهانم : ىكينلكألا سفنلا ملع -8

 : ( عبطلا تحت ) ىسفنلا جالعلاو

 ةفاقثلل ىنطولا سلجملا : سفنلا ملعو ناسنإلا -9

 - بادآلاو نونفلاو

 هتسارد ملاعمو هسسأ - رصاعملا سفنلا ملع - ٠
 ( عبطلا تحت )

 هامأثءااس

 ريكم - ةيعماجلا بتكلا راد

 تيوكلا - ملقلا راد

 رصم - ةيعماجلا بتكلا راد

 فيدركلا تف اعويطملا ةلاكو

 نونفلاو ةفاقثلل ىنطولا سلجملا

 تيوكلا - بادآلاو

 ةيرصملا ولجنألا ةبتكم

 رشنلاو ثحبلل ىبرعلا زكرملا
 رصف - عيزوتلاو

 - ضايرلا - خيرملا ةبتكم
 ةيدوعسلا

 تي وكلا

 خيرملا ةبتكم



 20 ولم ف يلا

 نم 00 لع اول ناي ىلا 8 ل يساسال كلدلا ةعماب يوب 150 رسل لإ ما ن1 ل 0

 نسفنلا ملع كيان تع د ثب وكدلاو رصمو نأشسلايم يف اس ردلار 000 رسرأا ب تاربسا

 1 دل كروي قود ةباودلا ةسيداكالا نم ن

 يق ةيعلاعلا فيلا ده العلا» تابوودلا وت يدل يت روما ةيحسلا و كالا لاح نب
 مقل ملعو ةسدلا يش تاسولد.ب لع ل

 5 اماع ني رثع نم ري كلف اهالسو ادددو اذ 3 سلا 3 يا 3

 - تلزم

 1 ليتل تعا كالا نش ©كددأ ! ار نتأ



 0موريعم اعل طرب 1114 تمصاطتمع - (مم داهمرتك ةنع ةردرداذءل طب هعوزودأعرعل انععنوم

 آساععممأانمممأ
 دنس لانو زعل انوي اهذففإ |” مجدي

 م1001814 ثا يوبسملا ةببدم ل دهاشلا لامس عاراش عراش



 1 ليت تعا ٠ كالاتنش ©؟كددل لدنك



 بان )زف
 كولسلا مك ,ىقلا ةفلخلا طورشلاو .سسألا حضوي بااتكلا .اذه

 نم سسألا هذه دحأ اهنم لك زكري , باوبأ ةعبرأ ربع 3 ةروطتو ىناسنإلا

 ملعل ةيجباملا ملاعملا نع ةيفأو ةيملع ةدام باتكلا اذه مدقيو : ةفلتخلا هبناوج

 لخارملاو . هيف ةدئاسلا ةيرظنلا تارايتلاو « ةيسيئرلا هتاعوضومو سفبلا

 ةددصا ىلوألا ةيفسلفلا هروذج نم هروطت لع .تأرط ىتلا ةيساسألا
 آ : نع باتكلا اذه ثدحتي اك , ةفيدحلا مولعلا ةرادص ىف قي ملعك
 0 كولسلا مكحت ىتلا ةيوضعلا سسألا ,وفلاو جوضنلا لماوع
 ةيفرعملا سسألا نعو « درفلا ىلع ةيئيبلاو ةيعاتجالا لماوعلا ريثأت“ نعو

 ءاكذلاو . ىسحلا كاردالا لماوعو . كولسلا باستكا سسأو 5 ملعتلاو ش
 عفاودلا ريثأت نع فشكت ىتلا ةيصخشلاو ةيجازملا سسألا نعو « عادبإلاو
 ةذه لك اهكولس هجوت ىتلا ةيصخشلا ,عواكرما نع م . تالاعفنالاو
 . سنألا


